Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk olvasóinknak!
Ismét testet-lelket melengető ünnepi programokkal
várja a Szenteste Alapítvány és a Karol Wojtyla Barátság Központ a nehézsorsú embereket az adventi-karácsonyi időszakban. Erzsébet napján elindult a már
hagyományos Szent Erzsébet kosara adománygyűjtő
akció, melynek során a kis kosárkáikért arra kérik a
támogatókat a Szenteste Alapítvány aktivistái, hogy
minden finomsággal töltsenek meg egy nagyobb kosarat, melyet karácsony előtt rászoruló családoknak
juttatnak el.

Az Erzsébet-napi ünnepség díszvendége, a neves izsáki vállalkozó,
Frankó János vehette át elsőként Erzsébet adományváró kis kosárkáját
December 12-én, csütörtökön Kovács Ernő Bács-Kiskun
megyei
kormánymegbízott
és Bitskei Ferenc, a megyei
bíróság elnöke látogat el a
Wojtyla Házba, és karácsonyi
műsort ad az ítélethozók alkalmi kórusa. 20-án, pénteken az
alapító Pintér József családja
finom édességgel vendégeli meg a sorsközösséget. Az
eddigi hagyományt követve,
az idén is karácsonyi ünnepségre várják a gondozottakat

a Wojtyla Házban december
23-án hétfőn. 11 órakor a
Szent Imre Szakközépiskola
és Általános Iskola tanulói
Szalainé Kállai Vera vezetésével varázsolnak karácsonyi
hangulatot a népkonyhán,
ahol az ünnepség után megkapják tartós élelmiszerekből
álló karácsonyi ajándékcsomagjukat a gondozottak, melyeket a nagylelkű támogatók
adományaiból állítanak össze
a ház dolgozói, önkéntesei. A

Alpolgármesteri
adomány

A napokban Kecskemét alpolgármestere, dr. Szeberényi Gyula Tamás ételadománnyal kereste fel a Karol Wojtyla Barátság
Központ sorsközösségét, meggyújtva egy adventi gyertyát. A
népkonyha szegényeihez szólva örömét fejezte ki, hogy ismét
a szociális intézménybe látogathatott, és egy-egy tányér meleg
étellel ő is könnyebbé teheti életüket. Egyúttal hangsúlyozta,
máskor is szívesen nyújt segítő kezet bármikor, bárkinek, ha
módjában áll.

város főterén idén is felállítják
az adományosztó sátrat.
Az ünnepek alatt december 24-étől január elsejéig
kilenc napig látják vendégül
a legelesettebbeket. A szeretet sátorban 24-én délben
együtt köszönthetik a rászorulók Jézus születését Lezsák
Sándorral, az Országgyűlés
alelnökével és Lévai Jánosné
önkormányzati képviselővel.
A sátorhoz ellátogatnak a
Magyar Vöröskereszt munkatársai is és játékkal, édességgel, ruhákkal, gyümölccsel
kínálják a szegény családokat. A Wojtyla Családhoz
tartozó Szenteste Alapítvány
tagjai karácsony előtt visznek
ajándékot a nehéz sorsú gyermekeknek a dunavecsei iskolába. Most első alkalommal
látogatnak el a kuratóriumi
tagok a kecskeméti Szent Imre
Szakközépiskolába, karácsonyi ajándékkal és kedveskedve a hátrányos helyzetű, sérült
gyermekeknek.
Az ünnepek alatt és a két ünnep között a református, a görög katolikus, az evangélikus,
a katolikus és az adventista
egyház képviselőivel és több,
neves közéleti személyiséggel,
illetve számos önzetlen támogatóval osztják meg az ünnep
örömét a közös ebédeken.
December 26-án 17.30-kor
a Barátok templomában Szent
János napi boráldást tart a
Porta Egyesület és a Mathiász
János Borrend a megye borászainak szervezésében.

Prímadíjasok
A 7. Dimenzió Építésziroda
(Kecskemét), Daróczi Csaba
természetfotós (Soltvadkert),
és Durányik László karnagy
(Kecskemét) kapták meg idén
a Bács-Kiskun megyei Príma-díjat és a vele járó egy-egy
millió forintos csekket. Vladár
Éva angol nyelvtanár (Kiskunhalas) közönségdíjas lett,
Romsicsné Szarka Vera hímző, pingáló (Kalocsa) pedig a
VOSZ Bács-Kiskun megyei elnökségének különdíját vehette
át a napokban megrendezett
díjátadó gálán.

Mikulásnap a Wojtyla Házban
Az
ajándékozó
szeretet példaképére, Szent Miklós
püspökre
emlékezve mikulásnapi
ünnepséget tartottak a napokban
a Karol Wojtyla
Barátság Központ
gondozottjainak is,
amelyen részt vett
dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke, Engert
Jakabné, a hírös
város alpolgármestere, Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány
elnöke és Szikora
Gyula, a kiskunmajsai Jonathermál Zrt.
elnök-vezérigazgatója is.
Az ünnepi program a népkonyha gondozottjaiból alakult dalkör, a Wojtyla Angyalainak műsorával kezdődött,
Tóthné Király Enikő gitárkíséretével.
– Azért, hogy valaki kaphasson, valakinek adnia is

kell. Mit tud adni, aki a Wojtyla Házba jár ebédelni? Például jó szót, kisebb-nagyobb
segítséget, kedvességet. És
ezzel másokat is jó tettekre
indíthat – fogalmazott Kalocsa-Kecskemét főpásztora.
Ezt követően az ünnepség

Hit és élet

HIT ÉS ÉLET BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN – KALENDÁRIUM 2020.

Ünnepi készülődések

Már kapható a plébániahivatalokban, a kecskeméti Korda Könyvesboltban, valamint a Karol Wojtyla
Barátság Központban a Hit és élet Bács-Kiskun megyében című, 2020 évi kalendárium. A friss kötetet a
napokban a kiadó Farkas P. József újságíró, valamint
ÓLomüvegeK restauráLása,
Koloh Elek szerkesztő mutatta be
a nagyközönségtervezése, KiviteLezése
nek Kalocsán, az Astriceum Érseki Múzeumban,
dr.
Holtság Kft.
Kecskemét,
Bábel Balázs érsek személyes ajánlásával.
Ladánybenei út 1.
+06-30/858-9669
A sajtótájékoztatón Koloh nyújtva aTel./fax:
megye
katolikus iskoe-mail: holtsagkft@t-online.hu
www.holtsagolomuveg.hu
is – foElek kifejtette, milyen fejezetek láinak mindennapjaiba
gazdagítják az immáron 1992 galmazott a szerkesztő.
– Felkértem dr. Tóth Tamás
óta megjelenő periodika legújabb kötetét. – Vezető helyet püspöki kari titkárt, hogy írjon
kapott a kötetben a 2020. egy rövid tanulmányt a kaloszeptember 13-20. között Bu- csai érsekség „Trianonjáról” új
dapesten tartandó Nemzetközi kalendáriumunkba. Tekintettel
Eucharisztikus Kongresszus, és arra, hogy 1920. június 4-én Tritermészetesen ezúttal sem ma- anonban az országhatárokkal
radtak ki Bábel Balázs érsek együtt az egyházmegyék határatya nyilatkozatai, illetve a hit vonalát is alaposan átrajzolták,
erejének különféle megnyilvá- mérhetetlenül fájó veszteséget
nulásairól szóló írások. Igyekez- okozva számunkra – árulta el
tünk átfogó képet adni a térség Bábel Balázs érsek, aki a címtelepüléseinek életéről, sikere- lapválasztásról is szót ejtett: – A
ikről és gondjaikról, betekintést könyvborító fotója a kiskőrösi

vendégei osztották ki a rászorultak között azt a több mint
százhúsz mikuláscsomagot,
amit Szikora Gyula ajánlott
fel a sorsközösségnek. A szegényeket aznap Beregszászi
Zoltánné, a Precíz Kft. tulajdonosa látta vendégül ebédre.

Kalendárium
2020

Hit és élet Bács-Kiskun
megyében

templom egyik freskójának részlete. A festményt annak idején
lengyel művészek készítették
hálából, amiért hazánk befogadta őket menekültként a II.
világháború időszakában.
Farkas P. József a kiadó részéről köszönetet mondott a
színvonalas évkönyv létrehozóinak, külön méltatva Grócz Zitának, az érseki könyvtár vezetőjének áldásos közreműködését.

www.civilnaplo.hu
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Beszélgetés Somogyi Józseffel

Fütyülős, szép ünnepeket!
Korabeli dokumentumok alapján, a kecskeméti barackpálinka főzése több mint négyszáz éves múltra tekint
vissza. A világhírű barackpálinka, illetve a legfinomabb
gyümölcs párlatok előállításáról Somogyi Józsefet kérdeztük, mielőtt – ma már nyugdíjas szakemberként –,
remek előadást tartott a Wojtyla Ház sorsközösségének a közelmúltban a mértéktartó, kulturált alkoholfogyasztásról.
Lapunknak előtte elmondta,
hogy 1969-ben gyakornokként került a hírös városba, a
helyi likőripari vállalathoz, ötven évvel ezelőtt.
– Amikor a rendszerváltozás után Zwack Péter megvásárolta a szocialista Budapesti
Likőripari Vállalatot – melynek
része volt a mi üzemünk is –,
megkérdezte tőlem, hogy szerintem hogyan lehetne újra
visszahozni a kecskeméti barackpálinka régi dicsőségét,
hírnevét itthon és a világban.
Somogyi József
Abban az időben rengeteg
rossz minőségű gyümölcsből, hogy ez azt jelentette, hogy a
rengeteg rossz minőségű pár- beruházás előfeltételeit biztolatot készítettünk. Ez a tevé- sítani kellett, majd indulhatott
kenység semmilyen szakmai, a konkrét építkezés 1996-ban.
minőségi igénynek nem felelt Kialakítottunk egy korszerű
meg, főképpen nem a „nagy- gyümölcsfeldolgozó, erjesztő
mester” Führer Isidor kiváló, és lepárló, továbbá a pálinúttörő munkájának. Így neki- ka gondozásához szükséges
láttam a tulajdonos igényeinek pihentetési, érlelési rendszert.
megfelelő tanulmány elkészí- Ez félmilliárdos fejlesztést jetésének. A cél az volt, hogy lentett, ami akkoriban különöa nemes hagyományokra ala- sen óriási költségnek számított.
pozva, készüljön egy korszerű Mi kiváló, minőségi termékek
technikával, technológiával, a előállítására törekedtünk, mitermészeti környezetet védve közben mindenütt működtek
egy új pálinkafőzde, melyben az alapanyagok tisztaságákorszerű, magas minőségű val, minőségével legkevésbé
párlatok készülhetnek, a minő- foglalkozó szeszfőzdék, s az
ség jegyében, a kulturált alko- igazán jó pálinkáknak nyoma
sem volt.
holfogyasztás fejlesztésére.
– Mögöttetek viszont
– Zwack Péter igazgatónak nevezett ki a cég- már ott volt az úgynevenél. Jókor voltál jó he- zett nagytőke.
– Ez igaz, családi tőke volt,
lyen?
– Igen. De a nyakamba kel- ami azt is jelentette, hogy tőlett vennem fél Európát, hogy lünk mindig többet vártak,
a kor követelte új technológi- mint a hasonló tevékenységet
versenytársainktól.
ákat és technikákat is megis- folytató
merhessem. Végül Svájcban, Nekünk számtalan hatósági,
követelAusztriában, Németország- környezetvédelmi
ban találtam olyan követhető ménynek is meg kellett felelpéldát, amire az új tulajdonos nünk, megoldandó feladatunk
rábólintott: vágjunk bele! Csak- lett például – másokkal ellen-

tétben – a szeszfőzdei melléktermékek hasznosítása. Miközben még azzal küzdöttem,
hogyan működhet optimálisan
a lepárlási rendszerünk, olyan
erdő telepítésével is vesződnöm
kellett, ahol a melléktermék
hasznos talajjavító lehet. Megoldottuk! A lényeg, hogy végül
jöttek a minőségi párlatok.
– Amiknek drága az
alapanyaga, költséges
az előállítása, annak a
fogyasztói ára sem olcsó.
– Mint minden más minőségi
termék esetében, ez a pálinka
esetében is igaz. Például az
érlelésnél szép szakmai kihívás, jelentős költség az infrastruktúra kialakítása, a párlat
figyelése, gondozása, az illatszerkezet alakulásának követése, az érlelési idő optimalizálása, mielőtt az palackba
kerül. Előtte viszont biztosítani
kell a minőségi alapanyagot, megkeresve az igényes
termelőket, azokkal korrekt
megállapodást kötve. A soksok technológiai lépések sok
költséggel járnak, melyeket a
termék árában érvényesíteni
kell. De szerencsére Bécstől
Londonig, hamarosan sok világversenyen
elismeréssel,
rangos díjakkal jutalmazták
itókáinkat, mert akkor még a
toppon voltunk.
– Mit tanácsolsz most,
ünnepek előtt az alkoholfogyasztóknak?
– Azt, hogy nyugodtan fogyasszunk minőségi pálinkát,
de mértékkel. Fontos, hogy a
minőségi párlatok 40-45 százalékos alkoholtartalom mellett szobahőmérsékleten „adják magukat”, akkor teljesedik
ki a párlat komplex illat és íz
világa. Azt a gyümölcsre jellemző tipikusságot, lágyságot,
harmóniát kapjuk, melyet egy
szép gyümölcstől kaphatunk.
Vagy amint egy illatozó virág
a – decemberben még távolinak tetsző – tavaszi napfény
simogatásától.

Szerezzen örömöt Barack élményekkel!
Vásárolja
megmeg
ajándékutalványunkat
gyorsan,ONLINE!
ONLINE!
Vásárolja
ajándékutalványunk kényelmesen,
kényelmesen, gyorsan,

2019. december

Csapláros szeretettel
Vannak emberek, akik közeli barátai maradnak mindig az embernek, hiába múlnak olyan gyorsan az
évek. Nekem ilyenek a kecskeméti Csaplárék. Vendéglőjük szomszédságában laktam csaknem másfél
évtizedig. – Szeretni valakit, valamiért – bömböli
mellettem a rádió a népszerű dalt, miközben ezeket
a sorokat írom.

Csaplár Sanyi barátom, sajnos elhunyt néhány éve. De a
felesége, Ilona, azóta is egy
remek vendéglőt navigál a
barátok egykori Vacsi közi törzshelyén keresztfiával, Csaplár Lászlóval. Akik elmesélték,

hogy a mindennapi kemény
munkáik mellett nem feledkeznek el az elesett emberek
támogatásáról sem, hiszen a
Wojtyla Ház gondozottjainak
rendszeres támogatói. Emlékszem, ez a hely a nyolcvanas
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évek végén, még egy tipikus
városszéli kocsma volt Kecskeméten. S ahogy körbeépült új
házakkal, folyamatosan megújult a Csaplár Vendéglő, ahol a
külcsínen kívül a belbecs is mindig számított. Így lett ma már
egy remek vendéglátóhely, ami
a mindennapi finomságok mellett eljegyzések, esküvők, házassági évfordulók, ballagási,
baráti és céges rendezvénynek
családias helyszíneként szolgál (55 főig). A magyar konyha kínálatai mellett az egyéb
gasztronómiai kívánságokat is
kielégítve.
A gyors, udvarias kiszolgálás olyan, mint egykor volt. –
Ezt a minap megtapasztaltam,
amikor csaknem két évtizedes
távollétem után úgy fogadtak,
mint korábban is mindig: örömmel, szeretettel. – Készüljön fel
mindenki – különösen így advent idején –, aki ide betér, mert
hasonlóan szép érzések ébredhetnek benne… (Koloh Elek)
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Következik az egyházi
újév. Advent a nagy várakozás, vágyakozás időszaka. Milyen üzenettel
fogja lelkesíteni a híveket? – Egyebek mellett ezt
kérdezte lapunk dr. Bábel
Balázstól, Kalocsa-Kecskemét érsekétől.
– Az elkövetkezendő esztendő a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
jegyében fog eltelni. Többféleképpen is készülünk erre a
rendkívül jelentős eseményre:
lelkigyakorlatokkal, tematikus
hittanórákkal, helyi ünnepségekkel, misszióskereszt-járással
és még hosszasan sorolhatnám.
Munkánk jelentős részét ezeknek megfelelően fogjuk elvégezni. Az eucharisztia részint
jelenti a hálaadást, másrészt Jézus jelenlétét a szentostyában.
Utóbbiból fakadóan megállapíthatjuk, Isten velünk marad a
világ végezetéig. Másképpen
kifejezve: mi katolikus keresztények hittel valljuk, Jézus Krisztus
itt, e földi létben is jelen van közöttünk.
– Szent Asztrik napján
új kispapot szentelt fel. Ő
volt az idén a harmadik
fiatalember, akit áthatott
az Isten szolgálatának el-

Érseki interjú advent idején
ragadtatása. Van elég pap
az egyházmegyében?
– Hála Istennek, igen. A papok kihelyezésének egyik fontos
szempontja, hogy az adott településen képes lesz-e megélni a
lelkipásztor vagy sem. Egy elnéptelenedő falu nem feltétlenül
tudna munkahelyet, megélhetést
biztosítani az oda helyezett plébánosnak. Ha egy községben
már iskola sincs, vagy éppen
csak néhány gyerek akad, akiket hitoktató is taníthat, nos, oda
nem szabad papot szolgálatba
állítani, bármennyire is szeretnénk. Ellenben nyugodt szívvel
kijelenthetem, az esetleges akadályozó körülményektől függetlenül vasárnapi misét minden
templomban tartunk. Papjaink
telefonos elérhetősége biztosított, hivatali vagy személyes
ügyekben akkor is lehet keresni
őket, ha történetesen nincs a faluban plébános.
– Nemrégiben az egyházmegye
hitoktatóival
is találkozhattak itt Kalocsán. Mit tapasztal, ez a közösség képes az érsek és a
papság közvetlen segítsé-

Kecskemét védőszentjén tiszteletére búcsút tartottak Szent Miklós napján a Barátok templomában.
Az ünnepi szentmisét hagyományosan dr. Bábel Balázs érsek celebrálta, s a megemlékezés végén
természetesen nem feledkezett meg a főpásztor a gyerekekről sem.
ge nélkül szolgálni a katolikusság érveit, értékeit?
– A hitoktatók rendkívül fontos
szerepet játszanak egyházunk
életében, feladatukat a papság
nem tudná maradéktalanul ellát-

Rangos kitüntetést kapott
dr. Juhász Márta főorvos
A 2019-es év Kelet-Magyarországi Diabetológiáért
díj kitüntetést vehette át a közelmúltban dr. Juhász
Márta belgyógyász, a Bács-Kiskun Megyei Kórház
osztályvezető-helyettes főorvosa, akit egész eddigi
életútja, szakmai pályafutása Kecskeméthez köt. A
rangos szakmai rendezvény szervezői 2005-ben, a
bajai találkozón adták át először az elismerő plakettet és emléklapot, amiket kétévente ítélnek oda annak a szakemberembernek, aki az előző években,
évtizedekben sokat tett a régió diabetológiájáért.
A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát dr. Juhász Márta,
akinek első és egyetlen munkahelye a Bács-Kiskun Megyei
Kórház. Dr. Bruncsák András
belgyógyász főorvos osztályán
találta meg azt a szakterületet,
a diabetológiát, amelynek az
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évek során méltán elismert szakembere lett. A elmúlt negyven
évben részt vett a kecskeméti cukorbeteg-gondozó munkájában,
belgyógyászatból szakorvosi
képesítést, majd diabetológus
minősítést szerzett. Tagja a Magyar Diabetes Társaságnak, aktívan részt vesz a terhességi cu-

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1490 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1990 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 2490 Ft/fő
Elvitelre: 1 adag 30 dkg, 1 leves 700 Ft

Hírös Grill Étterem

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

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

ni. Oktató–nevelő munkájukon
is múlik, hogy a diákok figyelmét megragadja-e a Szentírás
üzenete. A diákok bizonyos
része korábban, mások később
érnek be, valamelyikük esetleg

rendetlenül viselkedik a tanórákon. A hitoktatóknak személyválogatás nélkül mindenkivel egyformán foglalkozniuk kell, ami
komoly kihívást jelent számukra
a mindennapokban.

Interjú Tőzsér Judit ügyvezetővel

A Gong Rádió újabb sikere
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)
harmadik negyedévi hallgatottsági összevetése
szerint ismét az élen áll a kecskeméti Gong Rádió az
elért hallgatók számát, valamint az összes rádió közül, a helyi adó adásait választók számát tekintve.
A felmérés a 18-49 év közötti korosztályt mérte a
megyei jogú városokban fogható adók hallgatottsága alapján.

korbetegséggel foglalkozó MDT
Gesztációs Munkacsoport szakmai-tudományos munkájában.
Évtizedek óta rendszeres résztvevője a tudományos fórumoknak, szakmai konferenciáknak, a
Magyar Belgyógyász Társaság,
a Magyar Diabetes Társaság
kongresszusainak és 2001-től a
Kelet-Magyarországi Diabetesz
Hétvége rendezvényeinek. Előadásokat tartott a megyei, regionális és országos konferenciákon, szakmai tanácskozásokon.
Mivel a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem oktatókórháza, rendszeresen vállalja orvostanhallgatók
gyakorlati oktatását, részt vesz a
rezidensek képzésében, konzulensként segíti főiskolások diplomavédését. A szülészeti osztály
orvosaival együttműködve szép
eredményeket ért el a terhességi
cukorbetegségek kezelésében.
A térség számtalan részéről megkeresik ezért a kismamák, mivel a
kecskeméti cukorbeteg-gondozó
az MDT regionális centrumaként
működik.
Szerkesztőségünk
őszinte
szívvel gratulál a kiváló szakembernek!

– Kalocsán lassan elkészülnek a főtéri felújítással. Örülnek a városban?
– Többségében örömmel
veszi a lakosság a főtér megújulását, ám természetesen
mindig akadnak fanyalgók,
akik a beruházás egyes részeinek, esetleg teljes egészének
tekintetében ellenérzéseket fogalmaznak meg. Olykor érvek
és ellenérvek csapnak össze,
javarészt a közösségi médiában. Ahol emberek élnek, ott
mindig vannak és lesznek is
elégedetlenkedők. Azonos témában egységes megítélés sohasem fog kialakulni. A sértő,
gyalázkodó megjegyzéseket
azonban nem veszem figyelembe, a névtelen leveleket
pedig olvasatlanul a szemétkosárba dobom.
– Miként alakul az Érsek
úr adventi programja?
– Szokás szerint rendkívül
zsúfolt napok ezek. Országszerte szolgálok szentmiséken, lelkigyakorlatokon, tanácskozásokon. A naptáram
sokat tudna mesélni. Nem
tartok tehát az unalomtól, de
én akkor érzem jól magam,
ha minden teendőmet, vállalt
feladatomat maradéktalanul
teljesíteni tudom.

– Harmadik éve érünk el
első helyezést a többi rádióhoz képest. Olyan nagy városok helyi rádióit utasítjuk magunk mögé, mint Pécs, Miskolc
vagy Békéscsaba. A felmérés
másik nagy eredménye, hogy
a vizsgált időszakban a Gong
Rádiót naponta 48 ezer 600an hallgatták, mellyel a napi
elérés százalékos alapú települési toplistáján 53,3 százalékos eredménnyel szintén az
élen végeztünk – nyilatkozta
Tőzsér Judit, a Gong Rádió
alapító-ügyvezetője.
– Mi a dupla sikerük
titka?
– Vallom, hogy egy helyi
rádiónak sok lokális és térségi
információt kell közölnie, emellett fontos a jó zene, a zenei és
a szöveges adások megfelelő
aránya, az interaktív rádiózás
a hallgatók bevonásával és a
hallgatók iránti alázat. Csak
így lehet és érdemes helyi rádiót működtetni. A hallgatók
már a kezdetektől szeretik a
Gongot, sokan alapoznak az
általunk leadott információkra.
Bíznak bennünk, ismernek és
tudják, hogy mi nem a szenzációkra vadászunk, hanem a
hallgatók igényeit kiszolgálva,
segítünk ahol és amiben csak
tudunk.
– Az elmúlt csaknem
két és fél évtizedben

több kitüntetéssel ismerték el a munkáját. Mit
jelentenek önnek ezek a
rangos elismerések?
– Nagyon büszke vagyok
rájuk, valamennyi nagy megtiszteltetés számomra, a Príma-díjtól a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatától a
Tóth László és a Szalézi Szent
Ferenc-díjig. És ezek a díjak
nekem azt is jelzik, hogy nem
csak az én megítélésem szerint
fontos a társadalmi felelősségvállalás, mások megsegítése,
hanem mindazoknak, akik
munkámat ezekkel az elismerésekkel jutalmazták. A kitüntetések mellett büszke vagyok
a rádiónál összekovácsolódott
csapatomra is, akik nélkül nem
lennénk ilyen sikeresek. Munkatársaimmal 20-24 éve dolgozunk együtt.
– Évről évre bizonyítják, hogy a Gong Rádió

a média adta lehetőségeket jó célra fordítja. Nemcsak ünnepek idején, hanem a hétköznapokban
is. Most karácsony közeledtével ismét nagyon
aktívak.
– Kezdetektől rendszeresen
kiállunk az elesettek, a rászoruló családok, a gyermekek,
az idősek, a betegek támogatása, a szenvedő állatok
mellett, és a Gong Rádió által
képviselt erőt e nemes ügyek
szolgálatába állítjuk. Húsz éve
szervezünk véradást, évek óta
minden hónapban ebéddel
látjuk el a Wojtyla Ház lakóit,
támogatjuk a mozgássérült és
a daganatos betegeket. Sok
rászoruló embernek okoztunk
már örömet, de ne felejtsük el a
Gong Mikulást sem, hiszen 24
éve minden évben csomagokat visz beteg gyermekeknek,
magára hagyott időseknek,
árváknak és hajléktalanoknak.
Pár hete, még a hideg beállta
előtt, hat rászoruló nagycsaládnak szállítottunk tűzifát,
majd karácsonyra fenyőfával,
szaloncukorral lepjük meg
őket, de még hosszasan sorolhatnám a karitatív megmozdulásainkat.
– Soha nem fárad el?
– Sajnos az idő felettem is
eljár, s az eltelt évek, illetve
édesanyám elvesztése nagyon
sok energiát kivett belőlem. Ezt
a családom is látja, és több pihenésre ösztönöz.

www.civilnaplo.hu
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ZÉTA−ADÓ

KÖNYVELÉSI ÉS
ADÓTANÁCSADÓ KFT.

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.
Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721
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NYERGES ÉS ÖNRAKODÓS
TEHERAUTÓKKAL
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN
Kecskemét, Kisfái 214.
Tel./fax: 76/379-433
e-mail: kissfuvar90@t-online.hu
www.kissfuvar90.hu

KISSFUVAR KFT
Kecskemét

0630/9557−847

D és B Kulcskirály Bt.
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porszívó Napenergia hasznosítás,
hõvisszanyerés
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Teljes körû épületgépészeti
szolgáltatások:

Tervezés és kivitelezés, mûszaki
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás,
kereskedelem.

Izidor

12

Jácint

29

29

3

10 11

Lõrinc Zsuzsanna Klára

Márta

23

Alfréd

Szökőnap

Buda

5

19

Szabolcs

Friday
Freitag

4

18

Endre

12

3

17

Olga

22

Gerzson

1

16

27 28

16
Lilla

Boglárka

15

23

Péntek

5

Emese

13 14

Lenke

15

Kolos

Augusztus
Kedd

Izabella

22
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Tel.: 76/509-898 Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418
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20
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Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,
speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,
autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliseres (chipes) kulcsok másolása.
Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
Autózárak összeprogramozása.
Épületzárak, postaládák, kilincsek.
Kulcsok riasztókhoz. Lakatok.
Zárbetétek és zárak javítása.

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, szombat: 7.45-11

soron kívül vá
szakdolgoza
diplomadolgo
bekötésé

Kecskemét, Mária
Tel.: 76/320-747, 06-30/
Nyitva hétfõtõl péntekig:
e-mail: tarapcsik@gm
www.tarapcsik.h

www.civilnaplo.hu

2019. december

PAX

Gyógyszertár
Tiszakécske, Béke tér 5.

Telefon/fax:
76/441-341
Telefon:
76/540-014
e-mail:
zsirmon@t-online.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8–20-ig
Sz.: 8–13-ig

Mátyás Király Gyógyszertár
Kecskemét, Szabadság tér 1.

Tel./fax: 06-76/480-739, Tel.: 06-76/505-475
Nyitva: hétfőtől szombatig: 7.00–20.00
Vasárnap és ünnepnap: 7.00–15.00
e-mail: agipharma@t-online.hu; www.matyaspatika.hu

Törzskönyvezett, vényköteles és
vény nélkül kiadható gyógyszerkészítmények
 Tápszerek, gyógytápszerek
 Homeopátiás készítmények
 Kötszerek
 Szérumok
 Inzulinkészítmények
 Szemcseppek
 Gyógyászati segédeszközök
 Étrendkiegészítõk, bioinformációs
készítmények
 Gyógytermékek
 Kozmetikai készítmények, natúrkozmetikumok


u. 7.
/9856-882
: 7–15 óráig
mail.com
hu

Száj- és fogápolási termékek
Gyógyteák
 Ásvány- és gyógyvizek
 Diagnosztikai tesztek,
terhességi tesztek és
higiénés eszközök
 Inkontinencia betétek
 Csecsemõ- és babaápolási
termékek, pelenkák
 Ragtapaszok, sebtapaszok
 Vérnyomás- és vércukorszintmérõk
 Egészségügyi kiadványok,
könyvek
 Orvosi vényre felírt gyógyszerek
elkészítése



TÉLI RELAX

3 nap 2 éjszaka 2 fő részére
az ***Ágnes Hotelben, reggelis ellátással
34.900 Ft ért, eredeti ár 73.800 Ft/2 fő/2 éj
2020. 01.03–2020. 03.31-ig
A csomag tartalma:
szállás franciaágyas vagy különágyas szobában 2 fő részére
2 éjszakára: 34.900 Ft
 stúdióapartmanban 2 fő részére 2 éjszakára: 37.900 Ft
 bőséges villásreggeli naponta 7:30–9:30 között
 Pi víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
 korlátlan wellness használat (nyitvatartási idő alatt)
 50%-os masszázs utalvány felnőttenként

ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
 hajszárító a szobákban

mosás–vasalási lehetőség

a recepción engedményes árú 3 órás tófürdő belépő vásárolható,
kedvezmény 10%


ÍVÁN MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK AZ

állalja
atok,
ozatok
ét
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kozmetikai kezelések, pedikűr, manikűr árából 10% kedvezmény

Az érkezés napján a szállást 14 órától lehet elfoglalni, az elutazás napján pedig
10 óráig kell elhagyni. A szálloda saját wellness részlege a szobából kiköltözés
után 13 óráig térítésmentesen áll az elutazó vendégek rendelkezésére.

Ágnes Hotel

„Az Ételmentõ Szolgálat”

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

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

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

www.civilnaplo.hu
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25 éves a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

„Soknak semmi sem lehetetlen”
Megyei bírósági bejegyzéssel jött létre 1994. november 5-én a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely a következő év első napján kezdte
meg működését. Mindmáig a köztestület legfőbb jellemzője, hogy szolgáltat, s a térség valamennyi vállalkozásának az érdekeit képviseli.
Széchenyi István gondolata adta a kezdő lendületet:
Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen. Kétségtelen, hogy nem volt könnyű az
akkor kis-, közepes- és kényszervállalkozások
körében
felismertetni az önszerveződés

vetítettünk, információszolgáltatással, oktatással, szakmai
utak szervezésével, hazai és
külföldi kiállítások rendezésével, külkapcsolatok felvételével, konferenciákkal segítettük
a vállalkozásokat, amelyek
közül különös figyelmet szen-

Ülésezett a kamara testülete
lehetőségét, erejét. Kitartó munka kellett az érdekképviselet
kialakításához. Hamar beindítottuk tanácsadó szolgálatunkat jogi, munkaegészségügyi,
vám- és külkereskedelmi, kereskedelemfejlesztési területeken.
Közben üzleti ajánlatokat köz-

teltünk a tőkehiánnyal küzdő,
kezdő vállalkozásoknak.
Az 1995 és 2000 közötti
kötelező tagság idején kiépítettük a megyei ügyfélszolgálati hálózatot, vagyis irodát
nyitottunk Kalocsán, Baján,
Kiskunhalasan és Kiskőrösön

Küldötti hozzászólás a 1997-es választáson
a „Közel a vállalkozásokhoz!”
kamarai törekvés jegyében.
Működésünk második évében kezdtük el a mesterképzést és vizsgáztatást, hogy
közvetve mi is gondoskodjunk
a korszerű szakmai utánpótlásról. Köztudott, hogy a szakmák társadalmi presztízsének
növeléséért, a szakmatanulás
népszerűsítéséért komoly erőfeszítéseket tesznek kollégáink.
Az ezredforduló időszakában kamaránk is kivette a
részét az európai integrációs
folyamatból. Hét éven át tartó
előadássorozattal készítette fel
a megye vállalkozásait az európai uniós csatlakozásra.
Mérföldkőnek számít a
Bács-Kiskun Megyei Békéltető
Testület 1999-es megalakulása. A szervezet ez idáig a ka-

Megjelent a mizsei monográfia

Különleges
könyvbemutatót tartottak Lajosmizsén. A
gondolattól a megjelenésig
több mint egy évtized telt el,
s egy tudományos igényű,
nagy formátumú helytörténeti
monográfiára csodálkozhattak rá a rendezvény résztvevői a napokban.
Tíz éve Kollár Csaba, a
közismert üzletember, felkérte
prof. dr. Kürti László egyetemi tanárt, hogy írja meg Lajosmizse monográfiáját, aki
örömmel és díjazás nélkül
elvállalta. Ez a monográfia
ugyanúgy hiánypótló, mint
„kisöccse”, a 2016-ban
ugyancsak Kollár Csaba által
kiadott helytörténeti olvasókönyv. – Ezzel a két igényes
művel úgy a szerző, mint a kiadó elévülhetetlen érdemeket
szerzett nemcsak Lajosmizse,
hanem a jászsági, kiskunsági térség vonatkozásában is,
ugyanis minden korosztály hiteles és részletes településtör-

téneti forrásokhoz
juthat hozzá fellapozásukkal, de a
gazdag, színes képanyag révén még
olvasás nélkül is el
lehet merülni a múltban és a jelenben.
Egy felbecsülhetetlen értéket képviselő könyv jelent
meg, ahogy Bárth
János történész és
néprajzkutató fogalmazott:
„nem
mindennapi
hely
nem mindennapi históriáját” mutatja be a mű, rendkívüli részletességgel.
A könyvbemutatón Kollár
Csaba kiadó azt is elárulta,
hogy ezt a monumentális
monográfiát
megméretteti jövőre a Szép Magyar

mara mellett működött, 2019
őszétől pedig immár szerves
része.
Húsz éve annak, hogy saját székházba, Kecskeméten
az Árpád krt. 4. szám alá
költöztünk, s azóta folyamatos fejlesztésekkel igyekszünk
mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalkozások
valamennyi fórumon és a legtöbb igényt kielégítő módon
jussanak első kézből a fontos
gazdasági információkhoz.
2002. augusztus 28. Ezen
a napon vette kezdetét a Széchenyi Hitelkártya igénylésével kapcsolatos ügyintézés. A
termék forgalmazása azóta is
kiemelt jelentőséggel bír.
Visszaemlékezve a negyed
évszázadra,
elmondhatjuk,
hogy már a 2000-es évek

elején tendencia volt, hogy
az erősödő vállalkozások egy
része a külföldi nyitást fontol-

A kamara első újságja
gatta. Éppen ezért kamaránk
konferenciákat szervezve juttatta jól hasznosítható infor-

mációkhoz eleinte a főként a
szomszédos országok béli és
németországi cégalapítás iránt
érdeklődőket.
„Az 50 leg…” – Ezzel a címmel jelent meg először a kamara és az adóhatóság közös
munkájával az a kötet, amely
a megye gazdaságát mutatja
be a legjobban teljesítő vállalkozások adatainak tükrében.
Ma már így ismerjük a kiadványt: TOP 100 – Bács-Kiskun
megye gazdasága.
Summázva a mögöttünk
hagyott éveket, kijelenthetjük,
hogy a kezdetektől négy fő
pilléren nyugszik kamaránk
tevékenysége: az erős szakmaiságon, a gazdaság szereplőinek mind szélesebb körű
bevonásán, a vállalkozói érdekek markáns képviseletén,
valamint a hatékony kommunikáción. A jövőben is ezeken
a fundamentumokon képzeljük
el a fejlődés folyamatát.
Egy csapatmunka a miénk,
hiszen soknak tényleg nem
lehetetlen semmi. Kizárólag
a vállalkozásokkal együtt érhettük el a negyed évszázad
alatt, hogy az ország 23 területi kereskedelmi és iparkamarája közül a legjobbak, a legnagyobbak közé emelkedjünk.
Köszönjük a bizalmat, amit
a jövőben is szeretnénk megszolgálni!

KIS ODAFIGYELÉSSEL
NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG!
Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kapcsolatban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint
a felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi ivóvízhálózat
rendszeres ellenőrzése és karbantartása, állapotának megóvása.
Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A legtöbb helyen a vízmérő aknák teteje egy vaslemez, ami nem jó szigetelő, ezért érdemes az aknában lévő csöveket és a mérőt vastag
szövettel vagy egyéb szigetelő anyaggal betakarni.

Könyv pályázaton, hiszen
minden tekintetben minőségi
megvalósításra törekedtek.
A könyv csodálatos illusztrációit például Kőnig Frigyes
DLA, Munkácsy-díjas festő- és
grafikusművész készítette.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ ELFAGYÁS
ELLENI VÉDELEMRŐL! A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER
MEGHIBÁSODÁSA MIATT IS NAGY MENNYISÉGŰ VÍZ
FOLYHAT EL ÉSZREVÉTLENÜL!
Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a csövet,
illetve ahol nincs fogyasztás huzamosabb ideig, az álló víz
könnyen befagyhat, ezért különösen a nem lakott ingatlanok,
üdülők esetében kell a víztelenítésre és a fagytalanításra
ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI RENDSZERESSÉGGEL
ELLENŐRIZZE VÍZMÉRŐJÉT, FIGYELJE FOGYASZTÁSÁT!

Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy a rendszeres karbantartás hiányából
adódó többletköltségek, valamint a szabálytalan, vagy előírásoknak nem megfelelő rendszerkialakítások miatti büntetések is a tulajdonost/felhasználót terhelik.
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Olimpikon
a népkonyhán
Háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok öttusázó vendégeskedett a napokban a kecskeméti
Wojtyla Házban. Az 1938-ban született sportoló,
Balczó András az élet megpróbáltatásairól és az
olimpiai érmekig vezető útjáról beszélt a népkonyha sorsközösségének, Borzák Tibor újságíró kérdéseire válaszolva.
Elmesélte, hogy
Balczó András
Kondoroson született, édesapja evangélikus lelkész volt.
Kétéves
korában
Nyíregyházára költöztek. Nem volt jó
tanuló, diszlexiában
szenvedett, így nagyon hamar rájött,
csak olyan szakmát
választhat, ahol nem
kell sose felolvasnia.
– Egyszer egy barátom el- az életében. A csapataranyok
hívott lovagolni. Azonnal be- után egyéniben is olimpiai bajleszerettem a lovakba, ekkor nok lett. Az odáig vezető út
döntöttem el, hogy sportoló sem volt egyszerű a számára.
– Sosem felejtem el azokat
leszek. A debreceni református
gimnáziumban tanultam, eljár- az órákat. Minden jól ment,
tam úszni, futni, versenyeztem tudtam, ha a vívás is jól sikeis. 16 év körül lehettem, ami- rül, enyém az egyéni olimpiai
kor hallottam róla, hogy Bende aranyérem. Nagy volt a tét,
Gábor öttusázó világbajnok- tudtam, a magyar szurkolókért
ságot nyert, amiért csodáltam, is meg kell tennem. Vívás közs felmerült bennem, hogy én is ben forogtak a gondolataim.
lehetnék világbajnok öttusázó. Már arra jutottam, képtelen
Mert az biztosan olyan csodá- vagyok olyan jól teljesíteni,
latos érzés, ami életem végéig hogy nyerjek. A sok ostorozás
után, addig jutottam, hogy enkitartana…
Balczó András 1956-ba ke- gem, Bandit szeressenek, ne
rült Budapestre, a testnevelési azt, hogy olimpiai bajnok vafőiskolára nem jutott be, a Cse- gyok. Feladtam már mindent
peli Vasműveknél dolgozott. magamban, elengedtem az
1958-ban indult a világbaj- egészet, és akkor hirtelen csonokságon, a következő évben da történt. Olyan öröm áraszmár második helyezett lett. Elő- tott el, ami újabb lendületet
ször 1963-ben győzött, aztán adott, és mindenkit legyőztem.
Akkor már megértettem, ez az
zsinórban hosszú éveken át.
– Az ötödik arany után rá- állapot az, amire régóta vágyeszméltem, hogy másra szá- tam, a boldogság… – vallotta
mítottam a kezdet kezdetén. be őszintén a népkonyha neAnnak idején azt hittem, egy hézsorsú embereinek.
Balczó András 1975-ben
világbajnoki arannyal életem
végéig boldog leszek, most házasodott össze Császár
meg az ötödik után sem érzem Mónikával, a müncheni olimezt. Úgy gondoltam, akkor piai bronzérmes tornászával.
minek csinálom az egészet? Tizenkét gyermekük született,
és eddig 11 unokájuk van, de
Mégsem hagytam abba.
1972 újabb fordulópont volt már úton van újabb kettő…
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Kecskeméti a New York-i maratonon
Kétségtelen, hogy az úgynevezett internetes árudák legjobban működő üzleteinek egyike ma Kecskeméten, a több
száz ebéd házhoz szállítására
szakosodott Ízfaktor Kft., ami
csaknem három tucat településre visz ebédet naponta, azt
javasolva: Csak nézzen körül és
rendeljen finom ételeink közül!
Tetszés szerint választhat, hogy
mely napokon kéri ebédje házhozszállítását. Rendelését leadhatja telefonon, az interneten,
e-mailen az izfaktor@izfaktor.hu
címen. A megrendelőszelvény
kitöltésével megrendelheti ebédjét területi képviselőnknél is.
Ilyen a mai virtuális világ. A
kecskeméti Széchenyivárosban
működő vállalkozás vezetőjéről, Varga Lászlóról azonban
azt is megtudtuk, hogy nem
csak az Ízfaktor és a Laci konyhája néven közismert cégek
sikeres vezetője, de sportemberként is le a kalappal előtte.
Novemberben például (60
évesen!) lefutotta a New York-i
maratoni versenyt. Miközben
arról hallgattam, hogyan kell az
ételeket lehűteni és felmelegíteni, megtartva ízvilágukat, már
a futásaival kapcsolatos kérdéseken gondolkodtam, s amikor
rákérdeztem, ezt válaszolta a
maga szerény egyszerűségével, legyintve egyet szelíden:
– Nem olyan nagy dolog
volt ez a kezdetek kezdetén.

Tűzifa
adomány

Legutóbbi lapszámunkban
beszámoltunk arról, hogy a
hagyományoknak megfelelően, a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központban nagylelkű üzletemberek,
cégvezetők és intézmények
kilenc új tüzelőberendezést
ajánlottak fel a szegénysorsban élő családok számára,
Szent Ferenc emléknapján.
Most pedig arról kaptunk
hírt, hogy a Modern Home
Kft. tulajdonosainak jóvoltából, lesz mit a tűzre tenni
az új kályhákban a hideg
hónapokban. Nagy men�nyiségű (10-10 mázsányi)
tűzifát adományoztak az intézmény gondozottjai közül
tizenöt nehézsorsú családnak, hogy testüket és lelküket
egyaránt melengethessék az
adventi ünnepvárást követő
időszakban is. Az építőipari
vállalkozás vezetői kiváló minőségű, nedvességmentes,
fűtésre előkészített faanyagot adtak ajándékba, magukra vállalva a kiszállítás
anyagi és fizikai terhét is.

gyent ne valljak a világ egyik
legnagyobb megmérettetésén.
Ezen a versenyen 53 ezren indultunk el, több szektorból, fantasztikus biztonsági ellenőrzések mellett. Kemény pálya volt,
olyan emelkedőkkel, mintha
kilencszer felfutottam volna a
kecskeméti vízmű dombra. De
amerre közben elhaladtunk,
olyan szeretet vett körül a hatalmas népességű érdeklődők köréből, hogy elfeledtük minden
fizikai fájdalmunkat. Igazából
nem lehet ezt szavakkal megfogalmazni, átélni az igazi.

53 ezer induló volt New Yorkban
Három éve, az akkor gimnazista lányom javasolta, hogy
induljunk el a The Color Run elnevezésű hazai futóversenyen.
Mondtam, arra edzenünk kell,
hiszen öt kilométer megtételéről van szó. Nekiláttunk, s
remekül teljesítettük. Azután
jött a tíz kilométeres, majd a
még hosszabb táv, vagyis mindig egyre magasabbra tettük
a mércét. De a maratonra a
lányom már nem nevezhetett,
mert még nem volt 18 éves. Így
egyedül maradtam, de egyedül sem féltem, amikor rajthoz
kellett állnom, hiszen a hét öt
napján keményen edzettem továbbra is.
– Lefutottam a budapesti,
majd a párizsi maratont is.
Imádva az egész verseny hangulatát, munkatársaimat is arra

Varga László 30 kilométer után még kedélyesen integetett
biztattam ezután, hogy mozduljanak meg. Én viszont az
idei, november eleji New York-i
versenyre készülve egy edzőt is
felkértem. Maráz Zsuzsitól – a
246 kilométeres Spartathlon
győztesétől – remek edzésterveket kaptam ahhoz, hogy szé-

– Egy edzésnek szánt másfél
órás futáshoz, mindennap fel
kell kelni korán, hogy az ember a mindennapi munkáját is
normálisan elvégezhesse. De
nekem ez már megszokott napi
tevékenység. Most egy afrikai
megmérettetésre készülök…

Bográcskirályos vallomás
Hentes mester, akinek húsboltjai voltak Lajosmizsén,
ma meg Bográcskirály néven ismert a rendezvényszervezők körében, aki Kecskeméten, a Szolnoki úton
családias falatozót működtet jelenleg, a Szőlőfürt Fogadó mögötti udvarban. Agilis, kedélyes személyiség,
Halasi Pálnak hívják. Bevallása szerint főzőmesteri tudományát a mizsei Tanyacsárdának köszönheti, ahol
konyhai mészárosként dolgozott évekig.
– Egy idő után már nem a
– A húsbolti teendőim mellett
már kezdő hentesként is mindig hentességben, hanem a főzésminden bográcsos főzést szíve- ben láttam a jövőmet. Bázisként
sen elvállaltam. A magyaráza- – ahol a húsokat előkészíthetem
ta egyszerű: szerettem csinálni, a nagyobb főzésekhez – az
s megsimogatja kicsit az ember egyik húsboltomat megtartotszívét, amikor látja, milyen tam, miközben jártam a különjóízűen eszik, amit főzött – me- böző rendezvényeket, vásárosélte el lapunknak Halasi Pál. kat a bográcsos ételeimmel. A
– Az örkényi íjászok országos Metró Áruháznak nagyon sokat
versenyén történt először, hogy köszönhetek, egyebek mellett
igazán nagy tételű ebéd elké- azt, hogy bele mertem vágni
szítése lett a feladatom, úgy 15 egy saját étterembe. Ugyanis a
éve. Volt, hogy nyolcszáz em- segítségükkel összehozott a sors
bernek főztem itt bográcsban, a Szőlőfürt Fogadó vezetőjével,
többféle ételt. Ami fizikailag is Kiss Tiborral, aki azt mondta, csimegterhelő feladat, hiszen alig náljak egy falatozót az udvarukmozgattad meg az első bográ- ban, amihez minden segítséget
csot, igyekezned kell a többi megadott. Így egy éve működnyolchoz, nehogy leégjenek a het ez a kis étkezdénk, egyre
nagyobb vendégkörrel.
különböző finomságok.

Munkában a Bográcskirály – Halasi Pál

– Egy ipari negyed szomszédságában vagyunk, többféle igénynek kell megfelelnünk.
A bográcsos ételek – raguk,
pörköltek – mellett a rántott és
sült húsok, sajtok, kemencés
finomságok is felkerültek itt az
étlapunkra. A felújítási munkák
után, rendezvényházként is működik tavasztól a Szőlőfürt Fogadó, ahol ugyanúgy számítanak a munkámra, mint ebben a
kis fogadóban, ami megmarad,
működni fog a jövőben is. Főzz
finomat, s akkor minden rendben – ez a titka az egésznek.
Csülkös pacaltól a birkapörköltig, a szárnyasoktól a vadas ételekig, nálunk sok magyaros étel
megkóstolható. Ma is vállalok
kitelepült főzést egy-egy rendezvényen, ha bográcsos ételt
kérnek. Mert nekem mindig ez
marad a szent edény, s eredeti
hentes szakmámnak köszönhetően, azt mindig pontosan
tudom, hogy milyen alapanyag
milyen ételként készíthető el legfinomabban.
– Rengeteg bográcsozás tapasztalatait tolmácsolva mondhatom, hogy a közös főzések
családok, munkahelyi, iskolai
és lakóközösségek jelentős
összetartó szertartása lehet.
Nem véletlenül emlékezünk
meleg szívvel gyermekkorunk
karácsony előtti disznóvágásaira, amikor az egész família
összejött egy-egy családnál,
falatozás és italozás mellett
megbeszélve egész évi örömüket és bánatukat. – És szerintem nem csak az idősebb
korosztálynak hiányzanak az
ilyen találkozások…

www.civilnaplo.hu
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A kecskeméti Kardos
Uszoda- és Víztechnika
Kft. minden igényt kielégítő medencéket kínál gazdag választékában. Szabályos és szabálytalan
vízfelülettel rendelkező
beton, fóliás és előregyártott medencéiket a megrendelő igényei szerint
szerelik fel változatos látvány- és élményelemekkel. A cég termékpalettáján szerepelnek vízkezelő
berendezések, gőzkabinok, valamint szaunák és
infrakabinok is.
Az elmúlt harminc év során
ezernyi megbízást teljesített
ez a családi vállalkozásként
működő kft, úszómedencék és
uszodatechnikai berendezések
tervezésével, megépítésével,
karbantartásával kapcsolatosan. Ugyanakkor jelentősen
szélesedett árukínálatuk is, a
különféle víztechnikai eszközök forgalmazásával.
Kardos László ügyvezető
szerint sikereik titka egyszerű:
egy-egy magán- vagy közületi
megrendelés előtt ügyfeleikkel
szorosan együttműködve alakítják ki árajánlatukat, a minőségre
és a tartósságra koncentrálva.
– Mindig hangoztatom, hogy
nekünk legjobb reklám a kiváló
kivitelezés, hiszen az elégedett
ügyfeleink számtalan újabb
megrendelőt irányítanak hozzánk – nyilatkozta lapunknak
Kardos László. – Az utóbbi
időben a fiam, Kardos Gábor
foglalkozik a lakossági meg-

2019. december

Medencéktől a világsztárokig
rendelésekkel cégünkön belül.
Tapasztalataink szerint egyre
nagyobb igény mutatkozik a
kitűnő élettani hatásokat eredményező hidro- és levegőmaszszázsos, kül- és beltéri medencék, gőzkabinok, szaunák iránt.
Megrendeléseink egyre növekvő száma azt bizonyítja, hogy
ezek használata ma már nem a
luxuskategóriába tartozó élmények közé sorolható.
– Több mint két évtizede mi
vagyunk a Fővárosi Állat– és
Növénykert medencéinek, akváriumainak karbantartói, mely

tunk az állatok élőhelyén. Ma
már az ország többi állatkertjétől is kapunk megbízásokat,
jelenleg például a győri állatkertbe tervezek egy új szűrő-forgató berendezést a pingvin-medencéhez.
– A másik terület, amelyben
speciális tapasztalatokat szerezhettünk az elmúlt években,
az a filmforgatás. Kiskunlacházán Bruce Willis főszereplésével készült a Die Hard 5 című
film. Ebben a produkcióban
kaptunk először munkát 2012ben, a Magyar Uszodatech-

Az első világhírű film, aminek forgatását elismerést érdemlő módon
segítette a kecskeméti cég

A Kardos család nem feledkezik meg az elesett emberekről sem,
rendszeresen támogatva a Wojtyla Ház sorsközösségét
speciális feladat, hiszen semmiféle vegyszert nem használha-

nikai Egyesület ajánlására. Itt
olyan minőségű vizet kellett

produkálnunk, amelyben a víz
alatti kamerák optimális felvételekkel tudnak működni.
A Casanova produkcióhoz
Albertirsáról vittünk az elvárt
paramétereknek
megfelelő
gyógyvizet, amit hőszigetelt
tartálykocsikkal szállítottunk
a stúdióba. A munka remekül
sikerült, a forgatás után a színészek még órákig boldogan
lubickoltak a termálvízben.
– Elégedettek voltak velünk,
mert azóta is a Kardos Kft.-t
keresik fel, ha vizes közegben
játszódó jelenetekhez kell medencét kiépíteni, működtetni,
illetve a forgatások ideje alatt
üzemeltetni. Az utóbbi időben

ilyen volt a Szárnyas fejvadász
2 című film, Ryan Gosling és
Harrison Ford főszereplésével.
Ehhez a produkcióhoz egy kétezer négyzetméteres, ötezer
köbméteres medence épült. Én
terveztem a működtetéséhez
szükséges technikát is, amerikai felkérésre. Ezt a medencét
Fóton jelenleg is használják
filmek forgatásához, és minket
hívnak az üzemeltetésére.
– Egyébként a díszletezéssel kapcsolatos mestermunkákra, a technikai megoldások
kivitelezésére elképesztően jól
felkészült, több száz fős szakember gárdával rendelkezik
a Mafilm Zrt. fóti telephelye.

Nem véletlen, hogy egymásnak adják a kilincset itt a világ
legnagyobb filmgyártó cégei
– mondta el Kardos László. –
S mi büszkék vagyunk arra,
hogy ennek a gárdának tagjai
lehetünk. De ma már a többi
hazai filmgyártó helyszíneire
is minket hívnak, ha vizes jelenetek vannak az ott készülő
produkciókban. Az Origó Filmstúdióban üzemeltünk be egy
1700 köbméteres medencét,
ahol az oroszok Csernobilról
forgattak, de itt készültek tavaly tavasszal a Gemini Man
vizes jelenetei is, Will Smith
főszereplésével. Utoljára a
North Water című alkotás munkájában vettünk részt, melynek
Colin Farrell a főszereplője.
Erre a forgatásra is különleges díszletek készültek, vegyítve az eredeti, Norvégiában
felvett környezettel a stúdiós
felvételeket, s ehhez minden vizes feltételt nekünk kellett megteremtenünk.
– Sok világsztár nevét felsorolhatnám, akikkel munkám
során volt szerencsém személyesen találkozni. Erre úgy
tekintek, mint a sors ajándékára. Amit kecskeméti vállalkozásunk kiváló szakembereivel
együtt érthettem el, élhettem
át. De a világsztárokkal való
közös munka mellett természetesen maradtunk, maradunk a
mindennapi emberek kiszolgálói. Továbbra is szeretettel
várva minden régi és új ügyfelünket Kecskeméten, a Ceglédi
úti üzletünkbe.

El Greco kiállítás nyílt a Wojtyla Házban

Hotel Aquamarin  Hévíz,
a gyógyító pihenés Otthona!
Pihenjen Hévízen
és mártózzon meg a híres gyógyvízben
most kedvezőbb áron!
Foglalja le Kikelet csomagunkat: 4 nap / 3 éjszaka szállás
• félpanziós ellátás, egy levesebéd • két beltéri gyógyvizes medence
• kültéri wellness- / úszómedence (az időjárás függvényében)
• finn szauna • ÖKO szauna • ivókút • sószoba • Wi-Fi • parkolás

33 180 Ft / fő / 3 éjszaka*
* 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben
Érvényes: 2019. 11. 24 – 2020. 03. 01. között. • Kizárt időszak: 12. 20 – 01. 01.
Foglaló szükséges! A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő
(18 év felett: 515 Ft/fő/éj).

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

SZENTESTE ALAPÍTVÁNY – Kecskemét, Margaréta u. 13/B

HIRDETMÉNY
Az alapítvány kuratóriuma a karácsonyi műsorok helyét és időpontját,
illetve a karácsonyi ajándékokból való részesedés lehetőségét
az alábbiak szerint teszi közzé:
A karácsonyi műsorok időpontja Kecskeméten:
2019. december 24-én a főtéri adomány osztó sátorban 11.30-kor
karácsonyi műsort láthatnak az érdeklődők.
A Barátok templomában 24-én, szenteste 16 órától
pásztorjátékot adnak elő hittanos gyerekek.
KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK:
Az alapítvány kuratóriuma a levélben beérkezett kérések alapján
is adhat karácsonyi ajándékokat a rászorulóknak
a rendelkezésére álló keretből.
Bárkányi Ernő kuratóriumi elnök

Domenikos Theotokopulos, ismertebb nevén:
a görög, vagyis El Greco, hellén származású
középkori festő, a spanyol manierizmus legnagyobb mestere alkotásainak másolataiból nyílt
tárlat a minap a kecskeméti Wojtyla Házban.
Horeftosz Konstantin, a szervező kecskeméti
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke mutatta be a mintegy harminc darabból
álló válogatást az érdeklődőknek. A képek egy
részét értékesíteni kívánják, s az ebből befolyó
bevétel egy részét a Wojtyla Ház gondozottjai
javára ajánlották fel a tulajdonosok.

