
Rangos kitüntetés a Wojtyla Ház igazgatójának
Andrzej Duda lengyel elnök a 
Lengyel Köztársaság Lovag
keresztje kitüntetésben részesí
tette Farkas P. Józsefet, a kecs
keméti Karol Wojtyla Barátság 
Központ alapítóigazgatóját. Az 
elismerést a magyarlengyel 
kapcsolatok elmélyítéséért tett 
elévülhetetlen érdemeiért ítélték 
meg számára.

A népkonyha vezetője csütör
tökön vette át a díjat Jerzy 
Snopek nagykövettől. Az ünnep
ségnek a Wojtyla Ház adott 
helyet, amely több mint másfél 
évtizede gondoskodik a megye
székhelyen a szegény családok, 
elesett emberek étkeztetéséről, 
lelki gondozásáról.

Katarzyna RatajczakSowa, a 
nagykövetség első titkára üdvö

zölte elsőként a megjelenteket. 
Jerzy Snopek megköszönte 
Farkas P. Józsefnek a magyar–
lengyel barátságot erősítő törek
véseit, II. János Pál örökségének 

ápolását, valamint elkötelezett
ségét a szegények iránt, továbbá 
a Kecskemét–Wadowice test
vérvárosi kapcsolat létrejöttét, 
melyben döntő szerepe volt. 

Legvégül pedig tolmácsolta Ewa 
Filipiak lengyel parlamenti képvi
selő gratulációját, aki korábban 
Wadowice polgármestereként 
aláírta a partneri megállapodást.

Engert Jakabné alpolgármes
ter hangsúlyozta, a hírös város a 
jövőben is ápolni fogja a 
magyar–lengyel barátságot, 
melynek egyik fontos pillére a 
tizenhatodik éve működő Wojtyla 
Ház és Farkas P. József szemé
lye. Wadowicével, II. János Pál 
pápa szülővárosával 2007-ben 
lépett kapcsolatba Kecskemét. 
Ennek létrejöttét Farkas P. József 
kezdeményezte.

Bartosz Kalinski, Wadowice 
jelenlegi polgármestere levélben 
gratulált a rangos elismeréshez 
a kitüntetettnek.

Emléktábla avatás Izsákon

Világrekorder szőlőtermesztő
Kostka László izsáki gyógyszerész, szőlőtermesztő, a sárfehér 
szőlőfajta nemesítője tiszteletére emléktáblát avattak a közel-
múltban Izsákon, a Kostka-telepen. A nagyméretű márvány 
emlékművet Izsák önkormányzata, a Royalsekt Zrt., a Gedeon 
Birtok Kft. és a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ 
közösen állíttatta a gazdálkodó egykori birtokán. 

Az eseményen részt vett 
Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke, valamint dr. 
Mák Kornél, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Szántó István, a BácsKiskun 
Megyei Értéktár Bizottság elnö
ke, Balogh Károly, Helvécia pol
gármestere, dr. Bozóky Imre, 
Izsák megbízott polgármestere, 
valamint FóriánSzabó Róbert, 
az izsáki Royalsekt Zrt. vezér
igazgatója, Varga Árpád Dénes, 
a Gedeon Birtok Kft. ügyveze

tő-tulajdonosa, Tetézi Lajos 
helytörténész és Farkas P. 
József, a Karol Wojtyla 
Ba rátság Központ alapítóigaz
gatója.

(Folytatás a 2. oldalon)

Katarzyna Ratajczak-Sowa, Jerzy Snopek és Farkas P. József

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés elnöke 
méltatta a neves szőlőtermesztőt
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A névadó Karol Wojtylára emlékeztek
Tegnap megemlékezést tartottak a 101 éve született Szent II. János 
Pál pápa tiszteletére a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ 
szervezésében. Az egyházfő 1920-ban ezen a napon látta meg a 
napvilágot a lengyelországi Wadowicében, Karol Józef Wojtyla néven.

A világszerte közkedvelt II. 
János Pál 1978-ban lépett Szent 
Péter trónjára és 2005-ben hunyt 
el. Munkásságát, életútját a nép
konyha épülete előtti bronzszo
bornál méltatták a jelenlévők.

A meghívott vendégeket 
Farkas Pál, az elesett, szegény 
embereket  gondozó szociális 
intézmény programszervező 
munkatársa mutatta be. Lévai 
Jánosné tanácsnok a város 

vezetését képviselte. Berger 
József Kecelről érkezett, a 
Wojtyla Ház testvérintézménye
ként számontartott II. János 
Pál Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezetője. Az esemé
nyen részt vett továbbá dr. 
Jeney Gábor soltvadkerti plébá
nos, a Nagytemplom korábbi 
plébánosa, lelki vezetője, Kuna 
Lajos zenetanár, mesterpeda
gógus és ifjú tanítványa, Pap 
György, a Kodály iskola igazga
tóhelyettese, az Aurin Leánykar 
Durányik László karnagy veze
tésével, valamint Papp Zsolt, a 
Szent Imre Általános Iskola és 
Óvoda intézményvezetője, és 
Frankó János izsáki vállalkozó, 
a karitatív létesítmény lelkes 
támogatója.

Berger József különleges 
gyermekkori emlékeit osztotta 
meg a jelenlévőkkel. Elmondta, 
hogy II. János Pál számos 
emberfeletti képességgel ren

delkezett. Úgy vélte, nem az a 
lényeg, mennyi jót tettünk, 
hanem, hogy milyen szeretettel. 
Egyfajta szuperhős volt, noha 
nem olyan módon, ahogy a mai 
fiatalok gondolják. Mert ő min
den nap magára ölti a piros 
palástját és csendben vigyáz 
ránk.

– Szeretettel nyitni mások 
felé, hidakat építeni az emberi 
kapcsolatokban, mindezt 
keresztény elkötelezettséggel. 
Ebben szinte utolérhetetlen volt 
Szent II. János Pál – hangoztat
ta. dr. Jeney Gábor. Az ifjúsági 
világtalálkozók kapcsán kiemel
te a szentatya megújító szándé
kát, hisz felismerte az ifjúság 
megkerülhetetlen szerepét az 
egyház életében. A kitartás mel
lett a megbocsátás is erényei 
közé tartozott, hiszen a börtön
ben meglátogatta merénylőjét, 
aki az életére tört és imádkozott 
érte.

Tanyán élők segítői
A kecskeméti tanyákon mélyszegénységben, betegségben élő-
kön próbál segíteni a Kecskeméti Városrendészet külterületi 
szolgálata, összefogva a polgárőrséggel és a Városi Szociális 
Közalapítvánnyal. Egy páros folyamatosan a tanyavilágot járja, 
hogy a rászorulókkal felvegye és folyamatosan tartsa a kapcso-
latot. Remek, emberi kezdeményezés, le a kalappal minden 
közreműködő előtt, ebben a járvány sanyargatta, nehéz idő-
szakban!

Farkas Pál, a Wojtyla Ház prog
ramszervezője üdvözölte a 
megjelenteket, különös tiszte
lettel Horváth Katalin asszonyt 
és Gyovai Norbertet, a Kostka
telep jelenlegi tulajdonosait, 
akik nagylelkűen hozzájárultak 
az emléktábla felszereléséhez 
és az ünnepség megtartásához.

A megemlékezésen dr. 
Bozóky Imre, Izsák megbízott 
polgármestere bemutatta 
Kostka László munkásságának 
legfőbb sarokköveit. A festő 

Csontváry Kosztka Tivadar test
vére kimagasló eredménnyel 
termesztette a sárfehér szőlőt. 
Egyedi eljárásának köszönhető
en az 1900-as évek eleje óta 
világrekordnak számító, holdan
ként 263 mázsás átlaghozamot 
ért el 38 holdas birtokán. Kostka 
Lászlónak a rézmészpor 
növényvédelmi felhasználás
ban is úttörő szerepe volt. 
Művelési technikája és trágyá
zási módja eredményezte a 
rekordhozamot – fogalmazott 
Izsák polgármestere.

– „Valami jellel megjelöld, 

hogy szállásod volt e föld.” – 
idézte Arany János sorait fel
szólalásában Lezsák Sándor. – 
Európa történelme csak akkor 
lehet értelmezhető, ha helyi 
szinten eljutunk a hajszálgyöke
rekhez. – Kostka László csodát 
művelt a maga korában Izsákon. 
Nem véletlenül fordultak meg 
nála érdeklődők százai, hogy 
megismerjék termesztési mód
szerét – hangoztatta az 
Országgyűlés alelnöke. 

Lezsák Sándor a továbbiak
ban méltatta Farkas P. 
Józsefnek, a kecskeméti Karol 

Wojtyla Barátság Központ tizen
hat évvel ezelőtti megalapításá
ban játszott helytörténeti jelen
tőségű szerepét, kiemelve, hogy 
a szociáliskulturális intézmény 
igazgatója a Porta Egyesület 
élén eddig közel száz Krisztus
keresztet mentett meg az enyé
szettől Bács-Kiskun megye 
területén belül és kívül. 

A résztvevők végül egy-egy 
koszorút helyeztek el az emlék
táblánál. Az avatást követően a 
vendégek rövid szakmai konfe
rencián vettek részt a Gedeon 
Birtokon, ahol Mák Kornél, 
Knábel László hegybíró és 
Tetézi Lajos helytörténész rész
letezte Kostka életművét.

Világrekorder szőlőtermesztő
(Folytatás az 1. oldalról)

Az ünnepséget 
az Aurin leánykar 

produkciói színesítették
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Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke

Krisztus mindig velünk marad
Ünnepi szentmise volt a kalocsai Nagyboldogasszony 
Fő székesegyházban Úrnapján, amit dr. Bábel Balázs érsek 
mutatott be. A főpásztor gondolataiból közlünk részleteket az 
alábbiakban.

A középkori olasz teológusköl
tő, Aquinói Szent Tamás a 
Dicsérd Sion Üdvözítőd című 
himnuszában így fogalmaz: „Élet 
élő kútfejének, a Kenyérnek hódo
lunk.”. Az élet a legnagyobb titkok 
egyike. Az orvostudomány sem 
tudja megfogalmazni, pontosan 
mit ért alatta. Jeleit érzékeli és arra 
törekszik, hogy minél hosszabb 
ideig legyünk itt e földi létben. A 
filozófusok azonban rákérdeznek: 
honnan érkeztünk, s hová tartunk, 
mi célból jöttünk a világba. 
Számtalan gondolatmenet szüle
tett erre vonatkozóan. Egy közép
kori hasonlat szerint olyan az élet, 
mint amikor a madár, amelyik 
berepül a nyitott ablakon, bent 
marad egy ideig, majd eltűnik az 
ismeretlenségben. Kérdőjelek 
egész sora vetődik fel az emberi 
élettel kapcsolatban – hangoztak 
Balázs érsek homíliájának beveze
tő gondolatai.

A hívő embereknek Isten kinyi
latkoztatása alapján sokkal 
nagyobb rálátásuk van az életre, 
melynek forrása maga Isten, 

tanítja a Szentírás. A Biblia meg
különbözteti a földi, azon belül a 
biológiai és lelki életet az öröklét
től. A Krisztusban való keresz

tény élet más minőséget jelent – 
folytatta.

Az élet kenyerét ünnepeljük. A 
kenyér szorosan kapcsolódik a 
földi léthez. Mi is gyakorta kér
dezzük másoktól: hogyan keresi 
a kenyerét? Krisztus a kenyérben 
meghagyja nekünk önmagát, 
ugyanis a feltámadt Jézus élete 
marad meg a kenyér és bor szí

nében.  Értünk van a szentmisé
ben, mint ahogy egész élete is 
értünk való volt; megváltásun
kért, üdvösségünkért. Miattunk 
viselte el a kereszthalált és az 
üdvösséget is értünk adja. A 
szentmise központi részében, az 
átváltoztatásban mondja Jézus, 

hogy a kenyér és a bor értünk 
adatik, sokakért – azaz mindenki
ért – a bűnök bocsánatára. A 
szentmisében nekünk van jelen, a 
szentáldozásban bennünk lako
zik. Az Úr Jézus az örök élet szá
mára akar táplálék lenni. Ő a hal
hatatlanság orvossága, gyógy
szer a halál ellen – mondták az 
egyházatyák. A földi gyógyszerek 

ideigóráig meghosszabbítják 
életünket, sokszor csupán a 
további szenvedésre. Az Úr Jézus 
bennünk léte a szentáldozásban 
az örök élet tápláléka. Aquinói 
Szent Tamás szavaival: az angya
lok kenyere. A valódi útravaló az 
Eucharisztia – Oltáriszentség –, 
ami átsegít bennünket az öröklét
be. Éppen ezért kérnünk kell a 
kegyelmet, hogy ne haljunk meg 
az Eucharisztia vétele nélkül. 
Jézus tehát köztünk él a szent
ségházban, a tabernákulumban; 
rejtve és csendesen. Az Úrnapja 
ebbéli örömünk kifejeződése, 
hogy az Úr velünk maradt. Az 
Eucharisztiában láthatjuk és 
megérinthetjük a szentséget, sőt, 
magunkhoz is vehetjük. Ennél 
közelebb már nem kerülhetünk a 
földön Istenhez, csak odaát, a 
színről színre látásban. Az 
Oltáriszentségben velünk van 
Isten, ezt ünnepeljük, hirdetjük – 
a szeptemberi Eucharisztikus 
Kongresszus idején is.

Aquinói Szent Tamás hitével és 
lángoló szavaival: Krisztus királyt, 
aki jelen van az Oltáriszentségben, 
jöjjetek, imádjuk! Ámen! – zárta 
szentbeszédét Kalocsa
Kecskemét érseke.

A Széchenyivárosi Zöld és Pont 
Civil Társaság képviseletében, 
együttműködő partnerünkkel, a 
Gyerkőcök Közhasznú 
Alapítvánnyal közösen, élelmi-
szercsomagokat adtak át a 
Kecskeméti Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. munkatársainak.

– A közelmúltban útjára indí
tott Közösségi Értékeink 
Szolgálatában (KÉSZ) elnevezé
sű programunk keretében, támo
gatóink adományainak köszön
hetően, a cég 60 munkatársának 
adhattunk egy-egy KÉSZétel 
csomagot – tájékoztatott 
Szamler László, a civil társaság 
ügyvivője.

– Volt alkalmam többször 
terepen találkozni a foglalkozta
tó munkatársaival és megta

pasztaltam a nyári hőségben 
épp úgy, mint télvíz idején a 
munkavégzés nehéz körülmé
nyeit – mondta Szamler László. 
– Ezen alkalmak egyikén hatá
roztam el, hogy a társaságunk 
berkein belül életre keltünk egy 
programot, melynek keretében, 
ha jelképesen is, de minden 
Széc henyivárosi Zöld és Pont 
Civil Társasági tag nevében kife
jezhetjük köszönetünket azok
nak, akik közösségi értékeink 
építésén, szépítésén munkál
kodnak. Az elhatározás összefo
gássá, az összefogás pedig 
most cselekvéssé érett. 
Örömünkre szolgál, hogy egy 
keveset visszaadhattunk mind
abból, amit nap mint nap kapunk 
a köztereinken.

Adományozó civilek

Dr. Bábel Balázs
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Ágyús tárlat a Cifrapalotában
Hosszú, kényszerű zárvatartás 
után, végre megnyithatta kapuit 
a Kecskeméti Cifrapalota is a 
minap a látogatói előtt. A várva 
várt nyitást egy vadonatúj, külön
leges tárlattal tették még öröm
telibbé. A „Lészen ágyú! – Gábor 
Áron rézágyúja” című tárlat, a 
sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum vándorkiállítá
sa most a Cifrapalotában tekint
hető meg. Magyarországon 
nincs olyan gyermek, aki ne 

tudná már óvodás kora óta kívül
ről fújni a „Gábor Áron rézágyúja” 
kezdetű népdalt. A közismert 
katonadal az 1848–49-es forra
dalom és szabadságharc szé
kely ágyúöntő hőséről, Gábor 
Áronról szól.

A hányatott sorsú, becses 
műtárgy, sok egyéb, 1848-49-es 
ereklyével együtt, most 
Kecskemétre érkezett, és július 
25-éig a Cifrapalotában vendé
geskedik.

 

Anna Margit kiállítására készülve
Dr. Antal Péter, a mintegy 5000 
műtárgyat számláló Antal-
Lusztig-gyűjtemény tulajdonosa 
Borotán találkozott Koch Csaba 
borásszal, aki birtokán fogadta a 
debreceni műgyűjtő-jogászt. A 
tanácskozást Farkas P. József, a 
kecskeméti Karol Wojtyla Barát
ság Központ alapítóigazgatója 
kezdeményezte annak érdeké
ben, hogy idén júniusban a Koch 
Borászat és Panzió területén lét
rejöhessen egy tárlat Anna Margit 
Borotán született, majd onnan 
hároméves korában elszárma
zott festőművész képeiből.

A kiállítás célja, hogy a 
műgyűjtő, Koch Csaba, valamint 
Farkas P. József és a helyi önkor
mányzat közös összefogásával 

tudatosítsák a helybeliekben 
Borota híres szülöttjének szemé
lyét, alkotói munkásságát, szel
lemi örökségét.

Az együttműködés eredmé
nyeképpen a község frissen fel
újított, átadásra váró játszóterét 
Anna Margitról nevezik el. 

A 2019-es „Év Bortermelője” 
címet magáénak tudható Koch 
Csaba birtokának fogadóépü
letében pedig a nyár elején 
megrendezik a szóban forgó 
kiállítást – a jelentős értékre 
tekintettel hasonmás alkotá
sokból.

A megbeszélés során Antal 
Péter – gazdasági ügyekkel 
foglalkozó jogász – elmondta, 
hogy 13 éves kora óta gyűjt 
műalkotásokat, de  soha nem a 
haszonszerzés, hanem a képek 
iránti szeretet motiválta. Ma 
már az övé az egyik legjelentő
sebb hazai magángyűjtemény, 
amely reprezentatív képet ad a 
20. századi magyar művészet 
fejlődéséről.

Száztíz éves kecskeméti sportegyesület
A hírös város legrégebbi működő sportszervezete, a Kecskeméti 
Testedző Egyesület 110 évvel ezelőtt, 1911. június 11-én alakult 
meg, igaz, akkor még Kecskeméti Munkás Testedző Egyesület 
volt a neve.

Az elmúlt évtizedek során név
változtatásokon, színváltásokon, 

sportágak befogadásán és elen
gedésén, politikai és gazdasági 

csatározásokon keresztül veze
tett az út, miközben világbaj
nok, olimpiai bajnok sportolók 
aranyozták be Kecskemét leg
híresebb egyesületének törté
netét. Ma három szakosztály 
működik az egyesületen belül, 
emellett a magyar bajnokság
ban a legjobbak között szereplő 
kosárlabda csapat, valamint a 
másodosztályú labdarúgó baj
nokságban szereplő futballis
ták névhasználati szerződéssel 
kötődnek a KTE-hez.

S egy véletlen, de némileg 
sorsszerű élethelyzet: a kosár
labda csapatok működtető 
KTE Kosárlabda Klub Kft. iro

dája a Bercsényi utca 16. szám 
alatt van – a KTE ma is jelen 
van ott, ahol 110 évvel ezelőtt 
megalakult.

A sportegyesület 100. szüle
tésnapját nagyívű programok
kal, ünnepi fogadással, hetekig 
tartó, a város általános iskolái
nak részvételével zajló KTE-
olimpiával, kitüntetésekkel 
ünnepelte Kecskemét. Az azóta 
elhunyt (2017) kiváló író-poli
hisztorvároskutató, Heltai 
Nándor pedig könyvet írt a KTE 
történetéről Szeretni való klub 
címmel. – Ma csendesebb az 
emlékezés. 

(K. A.)
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Merász József a Wojtyla Házban

Aki a brit királynőt fogadta Kecskeméten
Egy választási cikluson át szolgálta Kecskemét városát a telepü-
lés első embereként Merász József, 1990-től. Az egykori polgár-
mester a hírös város képviselő-testülete élén eltöltött négy esz-
tendejének legemlékezetesebb pillanataiból nyújtott ízelítőt a 
minap, a Wojtyla Ház vendégeként.

A gépészmérnök végzettségű 
Merász József – aki II. Erzsébet 
brit királynő és férje, Fülöp her
ceg 1993-as kecskeméti látoga
tása kapcsán vált igazán közis
mertté – saját bevallása szerint 
megválasztásakor sem kívánt 
négy évnél többet a polgármes
teri székben tölteni, mert műsza
ki emberként ingerszegénynek 
érezte a politikai közeget.

A királyi pár kecskeméti vizitá
ciójára máig szívesen emlékezik. 
Annál is inkább, mert később 
megtudta, a brit uralkodópár 

magyarországi látogatása 
csúcspontjának éppen az itt 
eltöltött néhány órát tekintette, 
mert „semmi nem volt megren
dezett”.

Városvezetői szerepvállalásá
nak eredményéről elmondta, 
akkoriban a semmiből kellett vala
mit kihozni, ráadásul az infláció is 
nagyon magas volt. Emiatt sok 
apró fejlesztésekből állt össze a 
kép. Gyakorta végül, még az is 
elkészült, amire korábban nem 
jutott pénz. Szolgálatának máso
dik évében megszületett a polgár

mesteri bál, melynek kivitelezésé
re a testvérváros Rüsselsheimben 
látott kiváló példát. – Úgy kalku
láltuk a jegyárakat, hogy aki csak 
akar, be tudjon jönni. Végül ezer 
feletti létszám volt jelen egyegy 
bálon – fogalmazott.

Merász József mostanság 
nyugdíjas éveit tölti. Elsődleges 
feladatának családja – legfőkép
pen két unokája – támogatását 
tekinti. Emellett szakmai javasla
taival szívesen segíti ismerőseit.

– Én mindig is túlfeszítettem a 
húrt. Állítólag az ember be van 
kódolva egy bizonyos teljesít
ményszintre. Úgy gondolom, 
nekem magasabb szintet kell tel
jesítenem – mondta végül. 

(Fotó: Tódor Norbert)

Legkevesebb 1100 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos tanu-
ló vállalhat nyári diákmunkát 
július-augusztusban Bács-
Kiskun megyében. A program 
megvalósításához a kormány 
több mint 138 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást 
biztosít térségünkben – tájé-
koztatott a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal.

 
A diákok idén is júliusban és 

augusztusban vállalhatnak 
munkát, vagyis két hónapon át 
juthatnak jövedelemhez. A mint
egy 1100 Bács-Kiskun megyei 
tanuló a programban két típusú 
– önkormányzati, illetve a mező
gazdaság, a turizmus és a ven
déglátás területén folytatott – 
diákmunkára jelentkezhet. Míg 
előbbinél legfeljebb napi 6 órá

ban, utóbbinál akár napi 8 órá
ban is dolgozhatnak.

Az önkormányzati diákmunka 
keretében a foglalkoztatók a 
területi, települési önkormányza
tok és önkormányzati alaptevé
kenységet végző intézményeik, 
továbbá egyházi jogi személyek 
lehetnek. Ebben a konstrukció
ban a diákok havi munkabérének 
100 százalékát fizeti meg az 
állam. A mezőgazdaság, turiz
mus és vendéglátás területén 
történő foglalkoztatás esetén 
pedig a munkabér 75 százaléka 
fedezhető a központi forrásból, 
amivel a kormány a koronavírus 
okozta nehézségek leküzdésé
ben is segítheti a hazai vállalko
zásokat.

A támogatás alapja mindkét 
területen a minimálbér (167.400 
forint/hó), illetve a garantált bér
minimum (219.000 forint/hó). 
Így havi munkabérként a 
szakképzettséget 
igénylő munkakö
röknél fejen
ként 164 250 
forint, szak
képzettséget 
nem igény
lőknél pedig 
125 550 forint 
az állami támo
gatás összege. 
Rövidebb munkaidejű 
foglalkoztatás esetén arányo
san csökken a támogatás.

A diákoknak a területileg ille

tékes járási hivatal foglalkozta
tási osztályán kell kérniük a nyil
vántartásba vételüket június 
15-től. A munkáltatók a tervezett 
foglalkoztatás kezdetét megelő
zően ugyanott nyújthatják be 
munkaerő-igényüket, amelyben 

meg kell határozniuk a fog
lalkoztatni kívánt lét

számot, illetve a 
szakmát, a 

m u n k a k ö r t 
(foglalkozta
tási területet) 
pedig megad
hatják. A nyári 

d i á k m u n k a 
program részle

teiről a https://www.
munka.hu/ oldalon vagy 

a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályain tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Nyári diákmunka
Merász József és beszélgetőtársa, Farkas Pál
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Legyen mester és a fiatalok oktatója!
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (engedély-
szám: E/2021/00040) képzési és vizsgadíjában támogatott fel-
nőttképzésekre várja azokat a szakembereket, a vállalkozások 
alkalmazottait, akik jelenleg az iskolarendszerben szakképesítést 
szerző tanulók gyakorlati oktatását végzik, vagy vállalják, hogy a 
képzés befejezését és a sikeres vizsgát követően a gyakorlati 
oktatásba bekapcsolódnak. A támogatás 2021-ben mestervizsgá-
ra felkészítő képzésekre és kamarai gyakorlati oktatói képzésre 
vehető igénybe.

Mesterképzés és mestervizsga
A sikeres mestervizsga évszá

zadok óta megteremti a szak
mai megbecsülés, az anyagi, 
erkölcsi elismerés és bizalom 
garanciáját, hiszen a céhek 
megjelenésétől kezdve a legma-
gasabb szakmai cím a mesteré! 

A mesterlevél megszerzése a 
szakemberek számára biztosítja 
a szakmai fejlődés és az egzisz-
tenciális életpályamodell, karrier 
kialakításának lehetőségét, vala-
mint a tanulóképzéshez és vál
lalkozásvezetéshez szükséges 
ismeretek elsajátítását. Tanú-

sítja a vállalkozás működtetésé-
hez szükséges szakmai, gazda
sági, pénzügyi, vezetési, munka
ügyi és jogi ismeretek megszer
zését.

A Kamara az alábbi mester
szakmában várja a jelentkezőket:

A mesterképzés óraszáma 
180 óra, amely 110 óra szakmai 
elméleti és gyakorlati részből áll, 
továbbá 40 óra pedagógiai mód-
szertani képzést és 30 óra vállal-
kozásvezetési ismeretek modult 
tartalmaz.

A mestervizsgán központi 
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Legyen szakmája mestere 
és a fiatalok gyakorlati oktatója!

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (enge-
délyszám: E/2021/00040) képzési és vizsgadíjában támo-
gatott felnőttképzésekre várja azokat a szakembereket, a 
vállalkozások alkalmazottait, akik jelenleg az iskolarend-
szerben szakképesítést szerző tanulók gyakorlati oktatását 
végzik, vagy vállalják, hogy a képzés befejezését és a sikeres 
vizsgát követően a gyakorlati oktatásba bekapcsolódnak. A 
támogatás 2021-ben 

– mestervizsgára felkészítő képzésekre,
– kamarai gyakorlati oktatói képzésre

vehető igénybe.

Mesterképzés és Mestervizsga
A sikeres mestervizsga évszázadok óta megteremti a szak-
mai megbecsülés, az anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom 
garanciáját, hiszen a céhek megjelenésétől kezdve a legma-
gasabb szakmai cím a mesteré! A mesterlevél megszerzése 
a szakemberek számára biztosítja a szakmai fejlődés és az 
egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehető-
ségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez 
szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítja a vállalkozás 
működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, 
vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését.

a kaMara az aLábbi MesterszakMában  
várja a jelentkezőket:

A mesterképzés óraszáma 180 óra, amely 110 óra szak-
mai elméleti és gyakorlati részből áll, továbbá 40 óra pedagó-
giai módszertani képzést és 30 óra vállalkozásvezetési 
ismeretek modult tartalmaz.

A mestervizsgán központi interaktív vizsgán és egy pro-
jektfeladat megvalósításán keresztül méri a vizsgabizottság 
a mesterjelölt mestercímre való alkalmasságát. A vizsgára 
bocsátás feltétele egy szakmai portfólió vagy szakdolgozat 
elkészítése.

Mestervizsgára a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaránál jelentkezhetnek a szakmai képesítéssel és a 

mestervizsga-követelményben meghatározott szakirányú 
szakmai gyakorlattal (szakképesítésenként eltérő, de általá-
ban 3-8 év) rendelkező szakemberek.

Érdeklődni és jelentkezni a +36-70/7028-431-es  
telefonszámon lehet.

 
kaMarai gyakorLati oktatói képzés és vizsga

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 
1-jétől a szakképzésről szóló törvény alapján nemcsak 
mesterlevéllel, hanem kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvány-
nyal rendelkező szakemberek is foglalkozhatnak tanulóval, 
akik munkájuk során alkalmazni tudják a tanulók gyakorlati 
képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére 
irányuló szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez 
szükséges alapvető képzésszervezési, adminisztrációs és 
pedagógiai, szociálpszichológiai ismereteket. 

A jogszabály egyaránt vonatkozik a tanulószerződéssel, 
az együttműködési megállapodással, a szakképzési munka-
szerződéssel tanulót foglalkoztatókra.

A képzés ideje 50 óra (25 óra elmélet, 25 óra gyakorlat).  A 
gyakorlati vizsga sikeres teljesítése után képzésről szóló tanú-
sítványt kapnak a résztvevők. A jelentkezés feltétele az oktatni 
kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettség és 5 
év, a szakmában igazoltan eltöltött munkaviszony megléte.
További információ a +36-70/933-4792-es telefonszámon,  

vagy a gyok@bkmkik.hu email címen kérhető.

A mesterképzés és mestervizsga, valamint a kamarai 
gyakorlati oktatói képzés és vizsga esetén az NFA-KA-
ITM-9/2020/TK/01 projekt keretén belül a képzési és 
vizsgadíjból 80% állami támogatás igényelhető a meghatá-
rozott keretszám kimerüléséig.

Autóelektronikai 
műszerész Autószerelő Burkoló Bútorasztalos Cukrász

Festő, díszítő, 
mázoló és 
tapétázó

Fodrász
Gáz- és 

tüzeléstechnikai 
műszerész

Gázfogyasztó-
berendezés- és 

csőhálózat- 
szerelő

Gépi forgácsoló

Hegesztő Járműfényező Karosszéria-
lakatos Kéményseprő Kereskedő

Kézápoló és kö-
römkozmetikus Kőműves Kozmetikus Pincér- és ven-

dégtéri mester
Speciális 
lábápoló

Szakács Szerszám készítő Villanyszerelő
Víz- és 

csatornarend-
szer-szerelő

A Magyar Tudományos 
Akadémia Szegedi Aka
démiai Bizott ságának elnök
sége együttműködve a régió 
három kereskedelmi és ipar
kamarájával (BácsKiskun, Békés, CsongrádCsanád megyék 
kereskedelmi és iparkamarái) és a Dél-Alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel, az idén tizen
kettedik alkalommal is pályázatot hirdet a DélAlföldi Régióban 
a vállalkozások, valamint a feltalálók által a három megye terü
letén létrejött szellemi alkotások elismerése és az innovációs 
tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása érde
kében. 

Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenysé-
gen alapuló, (c) iparilag alkalmazható és (d) piacképes megol-
dást tartalmazó innovációs eredménnyel. 

A fent nevezett szerveze
tek képviselőiből álló szak-
mai kuratórium innovációs 
díjjal jutalmazza a három 
megye területéről a Szegedi 

Aka démiai Bizott sághoz 2021. szeptember 30-ig beérkezett pálya-
munkákat. Az eredmények kihirdetésére, a díjazott pályamunkák 
szakmai bemutatására idén novemberben, a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában 
(6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kerül sor.

A kuratórium döntéseinek előkészítését a Dél-Alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség KhE. szakmai tanácsaival segíti.

A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján 
a pályázatok oldalon
(https://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/feladatai/
palyazatok/) megtalálhatók.

2021. évi pályázati kiírás

Dél-Alföldi Innovációs Díj

Kamarai gyakorlati oktatói
képzés és vizsga

Az iskolai rendszerű szakkép-
zésben 2019. szeptember 1-jétől 
a szakképzésről szóló törvény 
alapján nemcsak mesterlevéllel, 
hanem kamarai gyakorlati okta
tói tanúsítvánnyal rendelkező 
szakemberek is foglalkozhatnak 
tanulóval, akik munkájuk során 
alkalmazni tudják a tanulók gya
korlati képzéséhez és az okta
tott szakképesítés megszerzé
sére irányuló szakmai vizsgára 
történő gyakorlati felkészítéshez 
szükséges alapvető képzésszer-
vezési, adminisztrációs és peda
gógiai, szociálpszichológiai 
ismereteket. 

A jogszabály egyaránt vonat
kozik a tanulószerződéssel, az 
együttműködési megállapodás-
sal, a szakképzési munkaszerző-
déssel tanulót foglalkoztatókra. 
A képzési ideje 50 óra (25 óra 

elmélet, 25 óra gyakorlat).  A 
gyakorlati vizsga sikeres teljesí
tése után képzésről szóló tanú-
sítványt kapnak a résztvevők. A 
jelentkezés feltétele az oktatni 
kívánt szakképesítésnek megfe
lelő szakmai végzettség és 5 év, 
a szakmában igazoltan eltöltött 
munkaviszony megléte.

A mesterképzés és mester-
vizsga, valamint a kamarai gya-
korlati oktatói képzés és vizsga 
esetén az NFA-KA-ITM-9/2020/
TK/01 projekt keretén belül a 
képzési és vizsgadíjból 80% 
állami támogatás igényelhető a 
meghatározott keretszám 
kimerüléséig.

További információ
a 70/933-4792-es telefonszámon, 

vagy a gyok@bkmkik.hu 
e-mail-címen kérhető.

interaktív vizsgán és egy projekt
feladat megvalósításán keresz
tül méri a vizsgabizottság a 
mesterjelölt mestercímre való 
alkalmasságát. 

A vizsgára bocsátás feltétele 
egy szakmai portfólió vagy 
szakdolgozat elkészítése. 

Mestervizsgára a Bács-
Kiskun Megyei Kereske delmi és 
Iparkamaránál jelentkezhetnek 

a szakmai képe
sítéssel és a 
m e s t e r v i z s g a 
követelményben meghatáro
zott szakirányú szakmai gya
korlattal (szakképesítésenként 
eltérő, de általában 3-8 év) ren-
delkező szakemberek.

Érdeklődni és jelentkezni 
a 70/7028-431-es

telefonszámon lehet.
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Folyamatosan munkálkodnak új, immáron saját tulajdonú ingat-
lanjuk kialakításán a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet lelkes tag-
jai. Mikor lelt először otthonra a hírös városban közösségük, és 
hogyan állnak a házuk felújításával? – kérdeztük Szerdi Szilárd 
lelkipásztortól. 

– Istennek hála, immáron 
húsz esztendeje van jelen a pün
kösdi gyülekezet Kecskemét 
egyházi életében. Kezdetben 
mindössze nyolcan voltunk egy 
kis házicsoportban, ma már 
nyolcvan aktív tagot számlálunk, 
illetve legalább ennyi gyermek 
és látogató vesz részt istentisz
teleteinken. Fordulópontot 
hozott közösségünk életében, 
hogy Urunk kegyelméből és a 
helyi önkormányzat jóvoltából, 
2020-ban az autóbusz-pályaud-
var közelében egy épülethez 
jutottunk, melyet most átalakí
tunk, teljesen renoválunk.

– Mekkora területben gon-
dolkodnak?

– A nagyterem kétszázhatvan 
férőhelyes lesz, emellett számos 
gyermekterem, kiszolgálóhelyi
ség és iroda fog rendelkezé
sünkre állni Isten további szolgá
latára.

– Mit gondol, meg fog telni 
az épület?

– Évről évre egyre nagyobb bér-
leménybe költöztünk. Az elmúlt 
időszakban mindig úgy alakult, ha 
tágasabb helyre mentünk, a 
Jóisten egyúttal be is töltötte azt 
a termet.  Ez a mostani remény
ségünk is. Az emberek vágynak 
Isten szeretetére. Ezt kívánjuk 
szolgálni, képviselni. Mindemellett 
sokan számítanak segítségre fizi
kai és lelki téren egyaránt. A 
templom elhelyezkedése rendkí
vül kedvező, bárki számára köny-

nyedén megközelíthető. 
Elsődleges növekedési forrásunk 
a személyes kapcsolatrendszer 
munkatársakkal, szomszédokkal, 
ismerősökkel. Sokakat vonz a 

gyülekezeti élet. Annál inkább, 
mert gyakorta szervezünk kultu
rális programokat. Meghívunk 
neves előadókat, koncerteket tar-
tunk. Hiszem, hogy a megújult 
épület úgyszintén Isten dicsősé-
gére lesz. 

– Mit tekintenek elsődleges 
feladatuknak?

– Azt, hogy a hozzánk betérők 
megismerjék Istent, illetve az iste
ni tanításokat. Ennél fontosabb, 
nemesebb cél aligha lebeghet 
egy keresztény ember előtt. Elég 
sok gyülekezet van Kecskeméten, 

később mindenki megtalálhatja 
közöttük a magához leginkább 
illőt. 

– Nem jelent konfliktusfor-
rást, ha valaki végül másik egy-
házat választ?

– Nincs ilyen probléma. Sze
mélyes ellátásomról – a Magyar 
Pünkösdi Egyház hagyományai
nak megfelelően – a helyi gyüle-
kezet gondoskodik. Ezen felül 
kiváló ökumenikus kapcsolatok
kal rendelkezünk, tehát nem jelent 
vitaforrást, ha valamelyik kedves 
látogatónk végül másik felekezet
nél horgonyoz le. 

– Mikorra várható az építke-
zés befejezése?

– Amennyiben megfelelő anya-
gi forrás állna rendelkezésünkre, 
akár idén ősszel vagy a tél bekö-
szöntéig végezhetnénk az épület 
teljes felújításával. Ez merész 
álom, ám nem adjuk fel. 
Előzetesen két lépcsős üteme-
zést dolgoztunk ki. Először a 
nagyterem és a mellékhelyiségek 
kivitelezését szeretnénk megvaló
sítani. Ekkor az épület költözhető-
vé válik, így ezután már nem ter
helne bennünket a jelenlegi bérleti 
díj kifizetése. Akár részlegesen, 
akár teljesen végzünk a munkála
tokkal, mindenféleképpen szeret
nénk még idén átköltözni. 
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Döntés Ballószögön
Ballóság néven először a 14. 
században említik Ballószöget. 
Ekkor már templom is állt itt. A 
török hódoltság idején a tele
pülés kihalt, a túlélők az idő-
közben jelentősebbé vált 
Kecskemétre menekültek. 
Sokáig pusztaság állt a telepü
lés helyén, de a kiegyezés ide
jére, a szabadabbá váló gaz
dálkodás hatására, egyre töb
ben telepedtek le itt. 1954-ben 
a község elszakadt Kecs
keméttől és önálló településsé 
vált.

A településforma váltásról a 
település képviselőtestülete a 
soron következő ülésén sza-
vaz. 

A község már másfél évtize
de elérte a nagyközség cím
hez szükséges lakosságszá
mot, a település vezetői azon-
ban, csak most látták elérke

zettnek az időt e lépés megté-
teléhez: A helyi képviselők 
június utolsó csütörtökén dön
tenek arról, hogy legyene 
nagyközség lakóhelyük.

– Már korábban is megte-
hettük volna, akkor háromezer 
fölé emelkedett lakosaink 
száma. Most azonban átlép-
tük a négyezret, és úgy gon
doltuk, hogy most már szeret
nénk megkapni a nagyközségi 
címet. 

Ehhez mindenképpen testü
leti döntésre, jóváhagyásra 
van szükség – nyilatkozta 
Somogyi Lajos polgármester. 

A településvezető azt is 
elmondta, hogy ha minden jól 
megy és megkapja Ballószög 
a nagyközség címet, akkor azt 
majd a település szüreti nap
ján ünnepelnék meg a testvér
városokkal együtt.

Kecskeméti pünkösdiek
Új közösségi házat hoznak létre

Szerdi Szilárd a felújításra váró új otthonuknál
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Kecskeméti csoda:

Benkó Zoltán Szabadidőközpont

Van egy csoda Kecskeméten. 
Lehet, van több is, de a címben 
írt csoda még a csodák közül is 
kiemelkedik. Méretével, jellegé
vel, összetettségével, megvaló
sításának módjával, és persze 
az ötletgazda, a megálmodó, és 
munkatársaival azt kivitelező 
Benkó Zoltán személye révén. 
Ez a hely immár lassan négy 
évtizede a kecskemétiek büszke
sége, a város és lakói számára 
az életük egyik, mármár nélkü
lözhetetlen feltétele.

Visszaadta  
a Széktó vizeit

Nemrég múlt 25 éve, hogy az 
alkotó, Benkó Zoltán, akinek nevét 
a Szabadidőközpont is viseli, eltá
vozott közülünk. Ennyi idő már 
elég hosszú ahhoz, hogy az őt és 
tevékenységét nem ismerő új 
nemzedékek, vagy a lassab
ban-gyorsabban felejtők számára 
felidézzük, hogy ki is volt ez az 
ember, városépítő, -városvédő és 
-fejlesztő, valamint kiemelten és 
hangsúlyozottan természet és 
tájépítő. De olyan, aki nem beépí
tette az erdőket, mezőket, hanem 
visszaadta a kecskemétieknek a 
Széktó vizeit, a homokbuckákat, 
erdősítéssel megteremtette a 
város tüdejét, otthont, pihenőhe
lyet adott a fészkelő, vándorló 
madaraknak, és élményt, az 
egészségesen eltöltött szaba
didő számos lehetőségét alakí
totta ki a városlakóknak és az ide 
látogatóknak. Amely munkának 
azóta is minden kecskeméti 
élvezheti a gyümölcsét.

Lapunk terjedelme korlátozott, 
akik érdeklődnek, sokkal többet 
megtudhatnak róla a Katona 
József Könyvtárban őrzött újsá
gokból, kiadványokból. S bár a 
szakmai létesítményeken, vízmű
telepeken, kutakon, csatornahá
lózaton, szennyvíztisztítókon 
kívül nevéhez fűződnek olyan 
munkák is, mint a volt fedett 
uszoda (ma sportcsarnok – a 
szerk.), a Kodály Intézet, a 
Kerámia Stúdió, a Szórakaténusz 
játékház, a sportcsarnok, az egy
kori gyermekfalu megépítése, a 
Játék Határok Nélkül nemzetközi 
tévés vetélkedő helyszínének 
kialakítása, a polgári kúria felújítá
sa, óvodák, bölcsődék létesítése. 

Öntörvényű  
személyiség

A Petőfi Népében és a 
Kecskeméti Lapokban egykor 
megjelent cikkekből mi most 
elsősorban a Szabadidő-
központra fókuszálva igyek
szünk felvillantani Benkó Zoltán 
legimpozánsabb, legegyedibb 
munkájának nagyszerűségét, 
bemutatni azt, amiről álmodott, 
ami a terveiből még életében 
megvalósult. Egyúttal felidézni 
az alkotó, örökké kihívást kereső 
ember gondolatait, elszántsá
gát, mármár megszállottságát, 
nemegyszer a korlátokon, előírá
sokon is könnyedén átlépő, örök

ké harcra kész és bárkivel meg
küzdő, makacs, öntörvényű sze
mélyiségét.

Mit láthatott Katona  
és Jókai?

1993 augusztusában írta Heltai 
Nándor a Kecskeméti Lapok 
mellékletében:

„Tévednek, akik tájidegennek 
vélik a Vízmű-dombot, és az 50 
hektáros vízfelületet. Csak azok 
a környezetvédők bosszankod
nak a pusztákra kitekintő hata
lommal átalakított táj láttán, 
akiknek fogalmuk sincs arról, 
hogy mit láthatott errefelé 
Katona József, vagy a szívesen 
kiránduló Jókai Mór. A Duna felől 
érkező szelek ugyanis hosszú 
évszázadok alatt több halmot 
emeltek Kecskemét nyugati, 

északnyugati peremén. Területre 
a híres Ferenczyek nevét viselő 
volt a legnagyobb. Tetejéről szét
tekintve – különösen tavasszal 
– csillogó, vagy éppen náddal 
borított vízfelületeket láthatott a 
szemlélő. Kisebb-nagyobb vízál
lásos helyek, tavacskák oltották 
a legelésző állatok szomját. A 
terjeszkedő város, a kényelmes

ség a múlt század közepétől 
eltüntette a varázsos szépségű 
halmokat, kiszárította, betemet
te a tavakat. Korábban változtat
ták meg tehát a Nyíri út és a 
Hetényi út közötti területen a táj 
egykori arculatát. A Benkó 
Zoltán vállalati igazgató által 
kezdeményezett záportározó tó 
és a domb a hajdanvolt hangulat 
felidézési kísérletének is tekint
hető.”

Víziváros
1984 októberében, a Petőfi 
Népében megjelent Viziváros 
című cikkében írta Váczi 
Tamás:

„A sirály, a fehér kócsag már 
megtelepült, bizonyítva, hogy a 
természetalakítás sikerült, a 
madárvilág jól alkalmazkodik 
majd a megváltozott környezet
hez. Pedig a kecskeméti széc
henyivárosi záportározótó 
kialakítása során a munkát 
még nem fejezte be teljesen az 
Észak-Bács-Kiskun megyei 
Vízmű Vállalat.

Benkó Zoltán
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Benkó Zoltán igazgató három 
pontban összegzi a vállalat, mint 
üzemeltető szempontjából az 
eddigi munka jelentőségét. A 
hatalmas felületű záportározó 
alapközműként 2010-ig biztosít
ja a város csapadékvizeinek 
befogadását. A már működőké
pes, 2000 köbméter napi kapaci
tású vízkivételi mű lehetővé teszi, 
hogy a nyári nyújtott, immár 150 
napos csúcsidényben a tóból 
nyert vízzel locsolják a parkokat, 
úttesteket, közüzemű területe
ket, s ezzel annyi ivóvizet helyet
tesítenek, amennyi az egész 
Széchenyiváros vízigénye. 
Gazdaságosabb lesz az ugyan
csak alaptevékenységnek számí
tó fürdőágazat, mivel nagy befo
gadóképességű, idényjellegű 
szabadstrandot alakítottak ki.

Kétszáz hektár  
erdő és tó

Ezek a tények, meg az, hogy a 
majdani kétszáz hektáros egy
befüggő területből már rende
zett 100 hektárnyi erdő, igaz, a 
fák törzse még nem derékvas
tagságú, de a lombkorona már 
árnyékot ad, 40 hektárt parkosí
tottak, s 35 hektár a meglevő 
vízfelület. Ehhez tervezik egy 
tizenöt hektáros belső tó létesí
tését, egy olyan csatornarend
szer kiépítését, amellyel kialakul
na a tájékozódási búvárúszók 
számára is versenypálya, vala
mint egy összefüggő 10,6 kilo
méter hosszúságú, csónakkal 
bejárható túraevezős körpálya.

A legnagyobb tó, melynek, 
mint a többinek, egyszer nevet is 
kell adni, ezer méter hosszú 
egyenes partjával, átlagosan 4 
méteres vízmélységgel alkalmas 

nemzetközi kajakkenu verse
nyek megrendezésére. A tó 
másik részén nyitják meg az 
enyhe mederlejtésű sza
bad-strandot a jövő szezontól, 
ha még egyelőre nem is tízezer 
vendégnek, s 1986-tól várják a 
horgászokat. Addigra ugyanis 
megerősödnek a betelepített 
halak, amelyek a tó biológiai éle
tét is egyensúlyban tartják a 
szomszédos víz tervezett náda
saival együtt.

Nem kell két év, hogy a fürdő 
üzemviteli épületeit, s mellé ven
déglőket is tető alá hozzanak. A 
vonzó feltételek rentábilissá 
teszik a kemping területén épí
tendő 130 ágyas motelt. 

Földet tóból  
a dombra

Saját erőből építik a kilátódom
bot, amely 60 méter magas lesz, 

alapkörének sugara 126 méter, s 
a lehető legolcsóbb megoldás a 
tóból kitermelt 1,5 millió köbmé
ter föld elhelyezésére, mivel a két 
létesítmény egymás mellett van. 
A dombra épül a 6 ezer köbméte
res magastározó, a szokványos 

költség egyharmadáért, s tetejé
re, mint a város legmagasabb 
pontjára kerül egy panoráma
presszó, s itt lehet majd optimális 
helye a központi tévéantennának 
is. A dombra vezető, alsó szaka
szával együtt 500 méter hosszú 
szerpentinút egyben sí és ródli
pályaként használható majd, s ha 
télen fagy is lesz, a Nyíri út mel
lett jégpályát üzemeltetnek. 

Egész évben várja a sport kedve
lőit a kocogópálya, a jó levegőre, 
frissítő sétára vágyókat a park, 
amelyhez a Nyíri út–Akadémia 
körút sarkán levő kiserdőt is hoz
zácsinosítják.

Ybldíjas építészünk, Farkas 
Gábor szavai szerint ez a vállal
kozás KözépEurópa egyik legje
lentősebb természetátalakítása. 
Vagy, ha úgy tetszik, inkább 
kialakítása.”

A nehéz ember
1982. január 19-én a Petőfi 
Népében megjelent Benkó 
Zoltán interjúból idézünk:

„Azért is vagyok én nehéz 
ember, mert van véleményem. 
De azt nem várom, hogy lessék a 
szavaimat. Én a meglátásaimat 

fölajánlom vitaalapnak. És nem 
csak a saját szakmámról... Ha 
okos érveket hoznak föl, akkor 
engem meg lehet győzni. Ezután 
az ügy érdekében én is teszem a 
magamét. Ezért építettünk kerá
mia stúdiót, audiovizuális okta
táshoz iskolát. Meg nyolc hónap 
alatt sportcsarnokot, ami valójá
ban csak munkacsarnok, de leg
alább van. Mert nem tudtam 
elviselni, hogy két generációnak 
is azt mondják: most ugyan 
nincs semmi, de majd...

És mi köze van a vízmű válla
latnak Kodályhoz, vagy a játék
házhoz?

Én annak a városnak akarok 
valamit adni, amelyben három 
évtizede élek, hadakozom, dol
gozom. Bizonnyal ezt ismerték 
el a Pro Urbe kitüntetéssel is.

Megcsináljuk, főnök!
A jó vezető legyen dinamikus, 
kellően türelmetlen, vállalja a rizi
kót, de kalkulálja be az esetleges 
bukást is. Én azt vallom, ha egy 
ember tíz döntéséből kilenc jó és 
egy rossz, az százszor értéke
sebb, mintha tízszer megvonná 
a vállát, és nem kockáztatna 
semmit.

Nem is tudom milyen csillag
zat alatt születtem, hogy nekem 
mindez sikerült. Persze, nem 
ment volna az emberek nélkül, 
akik azt mondták: Ha maga ott 
van főnök, mi megcsináljuk. Ezt 
a vállalatot nem az igazgató, 
hanem a több száz megszállott 
viszi a hátán. Az ezer dolgozó 
negyven százaléka fanatikus víz
műves. Nekem arra van szüksé
gem, hogy tudjam: a darukezelő, 
az adminisztrátor és a portás 
néni is azt mondja, ez az én vál
lalatom.”
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Rossz a világ, de tudok repülni benne
A széchenyivárosi buszforduló 
környékének üde színfoltja egy 
életvidám, fiatalos, sportos kül-
sejű nyugdíjas úriember. 
Kishonti László 77. életévében 
jár. Kamaszos tempóban rántja 
fel görkorcsolyáját, majd rója 
köreit Kecskemét legújabb köz-
lekedési alközpontjában.

– Honnan ered ez a szenve-
délye? – kérdeztük tőle a minap, 
egy csésze kávé mellett.

– Budapesti vagyok, úgy 12 
éves lehettem, amikor felvettek 
a Magyar Állami Balettintézetbe, 
ahol két évig balettoztam. 1958-
at követően kitanultam az ezüst
műves ötvös szakmát. 1963-ban 
egy évig bokszoltam a Fradiban. 
A katonai szolgálat alatt is jelez
tem, hogy sportolni szeretnék. 
Így kerültem a Honvédba, ahol a 
legendás Szántó Csöpi bácsi 
kezei között edződtem, mint 
jóreményű ökölvívó – mesélt 
sarjadása idejéről, sportmezben.

Kishonti úr magánéletének rej
tett zugaiba is bepillantást enge
dett. – Leszerelésemet követően 
az Állami Pénzverdében dolgoz
tam, ott ismertem meg első fele
ségemet. Kedvesem, Schnur 
Ildikó énekléssel is foglalkozott 
akkoriban. 1970-ben kötött 
házasságunk azonban sajnos 
rövidesen válással végződött. 

1975-ben felvettek sofőrnek a 
Magyar Állami Földtani 
Intézetbe. Itt dolgoztam, amikor 
1976-ban Kiskőrösön munka 
közben megismertem későbbi 
hitvesemet. 1983-ban másod

szor is megházasodtam, nem 
sokkal később gyermekünk szü
letett. 1986-ban költöztem vég
leg Kecskemétre, ahol a DUTÉP-
nél helyezkedtem el. Aktív pálya
futásomat a DUTKER-nél fejez

tem be 2005-ben. 2018-ban 
daganatos betegséget diag
nosztizáltak nálam, azonban 
jelenleg tünetmentes vagyok. Az 
aktív életmóddal máig sem sza
kítottam. Hetente három alka
lommal, minden másnap görkor
csolyázom.

– Mit érez, amikor suhan?
– Örülök, hogy ebben a korban 

még képes vagyok mozogni. 
Rossz a világ, de én tudok repül
ni benne. Megélem, sőt, egyene
sen élvezem a suhanás adta 
szabadságot.

– Mit jelent a szabadság?
– Mindenkinek mást, például 

nekem a görkorcsolyázást. 
Felemelő érzés számomra az 
efféle száguldás, mert érzem, 
hogy haladok, miközben ura 
vagyok saját életkoromnak. 
Amúgy pedig szeretnék már 90 
esztendős lenni, mert akkorra 
már tudni fogom, mennyit éltem 
– jegyezte meg viccelődve az 
örökifjú sportember, aki hirtelen
jében kerékpárjára pattant, s 
irány a buszforduló. Az egyik 
váróban ifjonti lendülettel lábára 
húzta görkorcsolyáját, majd 
helyéről felpattanva a napsüté
ses délután csendjében újfent 
szárnyakat adott mozgás iránti 
vágyának a létesítmény beto
nútján.

Virágba borult a Kecskeméti Fürdő
A Hírös Sport Nonprofit Kft. dol
gozói pontosan ezer virágpalán
tát ültettek el a közelmúltban a 
Kecskeméti Fürdő kertjében. A 

közös program során nebáncs
virág, kakastaréj, bársonyvirág, 
zsálya, kasvirág, díszcsalán, 
záporvirág, angol muskátli, réz

virág és sárkánybegónia került 
az ágyásokba.

– A cégünk által üzemeltetett 
létesítmények (például a 

Kecskeméti Fürdő 
vagy a Benkó 
Zoltán Szabadidő-
központ) zöldfelü
leteinek kezelésé
re kiemelt, és sok
kal nagyobb 
figyelmet fordí
tunk, mint az 
előző években. 
Ehhez nagy segít
ség, hogy egy ker
t é s z m é r n ö k ke l 
bővült a csapa

tunk, akinek a munkája hatal
mas előrelépést jelent, látható 
eredményekkel. Fontosnak 
tartjuk, hogy az általunk üze
meltetett létesítményeket 
használók rendezett, tiszta, 
esztétikus környezetben vehes
sék igénybe a szolgáltatásain
kat, és jó hírét vigyék a kecske
méti sport- és szabadidős léte
sítményeknek. A virágültetés 
során is ez volt a célunk, de az 
is, hogy a kollégákkal közösen, 
jó hangulatban, csapatként 
dolgozva érjünk el látványos 
változást – mondta dr. Patay 
Balázs, a Hírös Sport Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Kishonti László
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Adakozó híres páros

A polgármester és a mesterszakács
Balogh Károly, Helvécia első embere látta vendégül a napokban a 
Karol Wojtyla Barátság Központ szegényeit. Az általa biztosított 
alapanyagokból a község díszpolgára, Garaczi János Venesz-
díjas mesterszakács, a Tanyacsárda társtulajdonosa főzött remek 
ebédet a sorsközösségnek.

A vendégeket Farkas Pál, a 
népkonyha programszervező 
munkatársa mutatta be a 
Wojtyla Ház étkezdéjében. 

Balogh Károly sajnálatát 
fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt 
évek gyakorlatát megszakítva, 
immáron nem tud tejet küldeni 
nehézsorsú embertársainak, 
mivel nemrégiben felszámolta 
tehenészetét. Azonban hangsú
lyozta, ételfelajánlás tekinteté
ben továbbra is számíthatnak 
rá az elesettek. 

Garaczi János méltatta Farkas 
P. József, a Karol Wojtyla Barátság 

Központ alapítóigazgatójának 
pályafutását, annak kapcsán is, 
hogy a szociális intézmény veze
tője lengyel állami kitüntetésben 

részesült a közelmúltban.  A 
lajosmizsei Tanyacsárda fősza
kácsa kitért tulajdonostársa, 
Terenyi István munkásságára is. 
aki nemrégiben vesztette életét 
koronavírus fertőzés miatt. 

Végül Garaczi János megem
lékezett a szintén elhunyt Benke 
László mesterszakácsról is, aki
vel együtt létrehozták az Első 
Magyar Fehérasztal Lovag-
rendet. 

A sorsközösséget végül Farkas 
P. József köszöntötte, aki beje
lentette: saját otthona tulajdonjo
gát átadta a Wojtyla Házat üze
meltető nonprofit gazdasági tár
saságnak.

A magyaros ételkülönlegesség 
a támogatók közös felszolgálá
sával jutott el az ínséges időket 
élő elesettek asztalára.

Bográcsos bulit szerveznek Baján
A hatályos járványügyi intézkedések még mindig nem teszik 
lehetővé a több ezres tömegeket vonzó rendezvényeket, ezért 
idén ismét elmarad az utóbbi két évtized során megszokottá vált 
Bajai Halfőző Fesztivál, a helyiek azonban mégsem maradnak 
közös főzési és szórakozási lehetőség nélkül július második 
hétvégéjén.

– Idén is hat helyszínen lesz 
közösségi halfőzés – tájékoztat
ta a baja.hu.t Ódor Krisztián, a 
Baja Marketing Kft. rendezvény
szervező csapatának vezetője. 
– Igyekeztünk olyan helyszíne
ket találni, ahol adottak a körül
mények: fontos, hogy szabad 
levegőn, de mégis zárt helyen 
lehessenek a közösségek, 
hiszen meg kell oldalunk a 
beléptetést és a védettségi iga
zolványok ellenőrzését. Minden 
belépő karszalagot kap, így bár
mikor jöhetmehet az adott 
helyszín környékén – ismertette 
a szervező. Hozzátette: bár a 
helyszíneket nagyjából a körze
teknek megfelelve jelölték ki, 
bárki választhat akár az egyes 
helyeken fellépő zenészek ked
véért is. További információk 
találhatók a baja.hu honlapon a 

regisztrációról, a helyszínekről 
és a zenészekről, illetve a DJ-k 
személyéről is. A jelentkezők 
létszáma a regisztrációs felüle
ten asztalokra vonatkozik, egy 
asztalhoz nyolc emberre szá
molnak, így az egyes helyszíne
ken mintegy 120-200-an lesz
nek jelen. A szervezők háromfé
le zenei programot rendelnek 
minden helyszín mellé: a bográ
csban rotyogó hal illatát népze
nei motívumok erősítik, a 
magyar, német, illetve délszláv 
muzsikát játszó bandák tánco
sokat is hoznak, így nem kizárt, 
hogy a mulatozás táncházba 
hajlik majd, ezt pedig közismert 
slágereket játszó, jellemzően 
helyi csapatok váltják. Az élőze
ne előtt és után a DJ-k (többen 
a régi nosztalgiadiszkósok 
közül) szolgáltatják a muzsikát 

éjfélig. A helyszínekre 15 órától 
lehet érkezni, a bográcsoknak 
18 órakor gyújtanak alá. Aki 
nem szeretne főzni, inkább 
csak a zene és az együttlét örö
méért társulna, azt is szívesen 
látják (regisztráció után), ráadá
sul étlenszomjan sem kell 
maradnia, hiszen minden hely
színen büfé is üzemel majd. A 
biztonságra mindenhol őrök 
felügyelnek.

Ódor Krisztián azt is elmond
ta: az ezer forintos regisztrációs 
díj ellenében a szervezők bizto
sítják a kijelölt főző-, illetve étke
zőhelyet, burkolatot védő alátét 
tálcát, mobil illemhelyet, infor
mációs lapot a tudnivalókkal és 
a színpadi programokat. 
Minden egyebet a főzők maguk 
hoznak a helyszínekre. 

(S. B.)
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Tornaórára várva

A fenti felvételen tornaórára vár 
egy kis csapat a kecskeméti 
Wojtyla Ház ebédlőjében. 
Ugyanis hosszú pandémiás szü
net után, ismét tarthatott foglal
kozást az az arra igényt tartó 
gondozottaknak, munkatársak
nak Probojáczné Túri Éva, nyug
állományú testnevelő tanár, 
ezúttal a helyi Horvát Települési 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében. A szervezet tag
sága egyúttal ebédre is invitálta 
a népkonyha sorsközösségét.

Probojáczné Túri Éva néni sok 
éven át a Damjanich János 
Általános Iskola igazgatója, illet
ve Kecskemét Közgyűlésének 
képviselője volt. Munkáját több 
díjjal és kitüntetéssel ismerték 
el, egyebek mellett a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdem-

keresztjét is átvehette. Szív
ügyének tekinti, hogy a rendsze
res mozgás népszerűsítésével, 
tornagyakorlatok bemutatásával 
példát mutasson azoknak, akik 
szeretnék megőrizni jó fizikai 
kondíciójukat.

– A tornagyakorlatokat mindig 
úgy állítom össze, hogy azok 
megfeleljenek a résztvevők 
egészségi állapotának. Ha tehát 
valakinek fájdalmat okoz egy 
adott mozgásütem, esetleg szé
dül tőle, lehet lassítani, illetve 
elhagyni a kellemetlenséget 
okozó részeket. Mert mozogni 
minden korban érdemes. Ha 
még nem alakultak ki betegsé
gek azért, ha pedig már megvan 
a baj, akkor azért – hívta fel Éva 
néni a Wojtyla Ház gondozottjai
nak figyelmét.

Fák és fecskefészkek
a záporozó tónál

A tavaly októberben átadott 
kiskőrösi záportározó tó igazi 
közösségi hellyé kezdi kinőni 
magát. Népszerű a város lakói 
körében, akik futni, sétálni, 
kutyát sétáltatni, biciklizni jár
nak oda. 

A kialakult sportolási igénye
ket kielégítve, hamarosan új 
futópályával is gazdagodik a 
vízpart. Rekreációs környeze
tet biztosítva, több mint ezer 
facsemetét ültettek itt el eddig, 
hogy idővel lombjaikkal adja
nak árnyékot.

Az Ültess Fát Mozgalomnak, 
a Wattay iskolának és a 
Kőrösszolga Nonprofit Kft. 
munkatársainak köszönhetően 
a záportározó köré padokat 
helyeztek ki. A napokban pedig 
elkészült egy fecskefarm is, 
illetve annak első üteme. Az 
ötlet helyi összefogással, a 
Kiskőrösi Díszmadár tenyésztők 
és Természetvédők Egyesüle-
tének támogatásával valósítot
ták meg. A civilek azt tervezik, 
hogy hamarosan tovább bővítik 
a fecskék élőhelyét.

Önkéntesek kísérete 
az utolsó úton

Hozzátartozó nélkül, magányo
san elhunyt felnőttek – össze
sen tizenegy lélek – hamvait 
kísérték utolsó földi útjukra a 
napokban a kecskeméti Karol 
Wojtyla Barátság Központ mun
katársai, önkéntesei, gondozott
jai. Rokonok, barátok, ismerősök 
többnyire nem jelentkeztek az 
elhunytakért, emiatt – egy örök
létbe távozott kivételével – 

végső búcsút sem vett tőlük 
senki. A gyászszertartáson 
Farkas Pál, a Karol Wojtyla 
Barátság Központ programszer
vező munkatársa és Balogh 
Tamás piarista atya búcsúztatta 
azokat, akik elmentek a minden 
élők útján. A népkonyha képvi
selői a lelkipásztorral közösen 
elmondott imádsággal emlékez
tek az elhaltakra. Béke poraikra!
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Környezetvédő kecskeméti civilek
Útjára indult a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ és a 
helyi Porta Egyesület Zöld Programja, melynek keretében – egye-
bek mellett – május elejétől a népkonyha és a környezetvédelmi 
civil szervezet önkéntesei heti rendszerességgel megtisztítják az 
eldobált szeméttől a szabadidőközpont főbejárata mentén létesí-
tett fapadok környékét.

A Wojtyla sorsközösség és a 
Porta Egyesület közel két évtize
de aktívan kiveszi részét a város 
és a környék zöld felületeinek 
tisztán tartása terén. Ennek 
jegyében a közelmúltban fel
ajánlották a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpont vezetőségé
nek, hogy önkénteseik minden 
hétfőn felszedik az eldobott sze
metet a területen. Minderről teg
nap tartottak sajtótájékoztatót a 
helyszínen, a tó partján.

Farkas Pál, a Porta Egyesület 
elnöke köszöntötte a résztvevő
ket, majd dr. Szeberényi Gyula 
Tamás alpolgármester elmond
ta, hogy ő maga is támogat min
den olyan civil és egyéni kezde
ményezést, mely segíti környe
zetünk védelmét. Üdvözölte a 
Wojtyla Ház és a Porta Egyesület 

felajánlását, annál is inkább, 
mert rendkívül frekventált terü
letről van szó, melyet most, a 

letűnőben lévő járvány ideje 
alatt, még többen látogatnak.

A szabadidőközpontot 
működtető Hírös Sport Nonprofit 

Kft. vezetője, dr. Patay Balázs 
köszöntőjében hangsúlyozta: 
minden intézményük nagy 
figyelmet fordít a tisztaságra, így 
a szabadidőközpont is – amely 
egy nagyobb méretű természeti 
terület közel a város szívéhez – 
ezért szívesen fogadnak minden  
önzetlen, önkéntes segítséget.

Végül Farkasné Pásztor Jolán, 
a Porta Egyesület titkára mutat
ta be a civil szervezet tevékeny
ségét, majd Farkas P. József, a 

Karol Wojtyla Barátság Központ 
alapítóigazgatója vázolta az új 
hulladékgyűjtők elhelyezésének 
tervét. A tópart mellett lévő nyolc 
pad mellé szeretnének egyegy 
formatervezett hulladékgyűjtőt 
kirakni annak érdekében, hogy 
az arra sétálók abba helyezzék 
el a szemetet. Három edény 

költségét a civil szervezet állja, a 
fennmaradó összeget támoga
tók jóvoltából szeretnék előte
remteni.

Érzékelések különleges kertje
A Szent László Lions Club különleges parkot hozott létre a kecske-
méti Árpádvárosban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával 
szemben. Az Érzékelések kertje a látás-, hallás- és értelmi sérültek 
számára jött létre, fontos célja továbbá, hogy az épek is megta-
pasztalhassák, hogyan érzékelik a világot a fogyatékossággal élő 
emberek. A parkot az iskola tanulói gondozzák majd, a nyári szü-
netben pedig a Városüzemeltetési Kft. tartja rendben a területet.

– Az egész kertnek az a célja, 
hogy minél több érzékszervet 
megmozgasson. Van benne egy 
csigabiga alakú mezítlábas 
ösvény, ami a lábbal tapintást 
teszi lehetővé, de ha nem mezít
láb megy rajta valaki végig, 
hanem gumitalpú cipővel, akkor 
ugyanúgy érzi a különbséget a 
lábával. Aztán van benne egy 
illatösvény, tehát csupa olyan 
növényeket ültettünk a kertbe, 
amelyeknek a levele illatozik, sőt 
egy része fűszernövény, tehát 
még ehető is. Tehát még az ízle
lést is megmozgatja – nyilatkoz
ta a Kecskeméti Médiacent-
rumnak Harsányi Zsuzsanna, a 
Szent László Lions Club elnöke.

Ezen kívül szobrokat, térplasz
tikákat helyeztek el a kertben, 
amelyeket nemcsak hogy meg 

lehet tapintani, de hangot is 
adnak. A városban egyedülálló, 
különleges parkot óriási össze
fogás révén sikerült megvalósí
tania a Szent László Lions 
Clubnak. Harsányi Zsuzsanna 
elmondta, nehezen lehetne 
számszerűsíteni a befektetett 
összeget, hiszen például renge
teg önkéntes munka is van 

benne. A kert értéke hozzávető
legesen 15-16 millió forint. A 
Lions Club az önkormányzat 
támogatását is kezdettől fogva 
magáénak tudhatta.

– Nagyon örültünk, amikor 
megkerestek bennünket ezzel a 
tervvel, már akkor látszott, hogy 
valami tényleg különleges dol
got álmodott meg a Lions Club. 
Természetes volt az, hogy az 
ügy mellé fogunk állni. Ez egy 
közterület. Az önkormányzat 
több mint kétmillió forint anyagi 
támogatást adott ehhez – 
mondta el Engert Jakabné alpol
gármester.

A szomszédos II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola diákjai 
vállalták, hogy iskolaidőben kar
bantartják a kertet, a Kecskeméti 
Városüzemeltetési Kft. pedig a 
nyári szünetben gondozza a 
területet, valamint az öntözési 
rendszer kialakításáért, a folya
matos vízellátásért felel.

Sajtótájékoztató a Benkó Zoltán 
Szabadidőközpontnál
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Újra nyitva a Hírös Grill étterem!
KORLÁTLAN ÉTELFOGYASZTÁS,

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
mindennap 11-től 22 óráig.

levesek, pörköltek, frissen sültek,
roston sültek, köretek, gyros, saláták,

sültes tálak, mártások, édességek, üdítők

Hírös Grill Étterem
Kecskemét, Március 15. utca 1.

Tel.: 0630/3000-031

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

Felhasználható: 2021.05.03-2021.09.30 között
Kizárt Időszak: 2021.05.21-2021.05.24; 2021.08.20-2021.08.22

A csomag tartalma:
�  szállás  franciaágyas vagy különágyas szobában 2 fő részére 2 éjszakára 
�  stúdióapartmanban (minikonyhával felszerelt franciaágyas szoba) felár ellenében
�  bőséges villásreggeli naponta 7:30- 9:30 között
�  Pi víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
�   korlátlan wellness használat (nyitvatartási idő alatt) (úszómedence 26-28 C°, 

pezsgőfürdő 33-36C°, sókamra, szauna 15-20 óra között),
�  napozóterasz napozóágyakkal, napernyővel
�  szállodai törölközőt,szállodában bérelhető fürdőköpenyt kizárólag a saját wellness részlegün-

kön lehet használni
�  50%-os masszázs utalvány felnőttenként
�  4 Ft üzemanyag-kedvezmény a szállótól mindössze 6 km-re található benzinkúton 
�  ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
�  szobaszéf egyénileg állítható biztonsági kóddal
�  hajszárító a szobákban �   éjjel-nappali portaszolgálat �   mosás–vasalási lehetőség
�  a tófürdőre térítésmentesen kérhető úszógumi a recepción
�  a recepción engedményes árú 3 órás tófürdő belépő vásárolható, kedvezmény 10%
�  kozmetikai kezelések, pedikűr, manikűr, gél lakk, Thermage rádiófrekvenciás kezelések árából  

10% kedvezmény 
�  a szállodától 400 méterre található partneréttermünk a la Carte fogyasztás esetén 10% kedvez-

ményt biztosít

NYÁRKÖSZÖNTŐ
3 nap 2 éjszaka 2 fő részére 

az ***Ágnes Hotelben, reggelis ellátással
 36.900 Ft-ért

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd u. 7.

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

www.agneshotel.hu

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

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

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

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

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

A MÁR MEGSZOKOTT MINŐSÉG
JÓVAL KEDVEZŐBB ÁRON!

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

NYITVA: hétfő: 7.45–12, kedd–péntek: 7.45–16.30
ebédszünet: 12.30–13.00, szombat: 7.45–11.00

D és B 
Kulcskirály Bt.
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Interjú Csizmadia László ügyvezetővel 

Ötvenéves vendéglátós pályafutás
Fél évszázada érkezett a gasztronómia világába Csizmadia László, 
a kecskeméti Három Gúnár Hotel és Rendezvényház ügyvezetője és 
társtulajdonosa. Megannyi örömnek és bánatnak volt részese ez 
idő alatt. E jeles alkalom kapcsán kérdeztük a neves szakembert. 

– Összegezte már az eddig 
megélt tapasztalatait? 

– 1971. szeptember 1-jén tanu
lóként léptem át először a kecske
méti Aranyhomok Szálloda küszö
bét, ahol viszonylag hosszú ideig, 
egészen 1986-ig voltam alkalma
zott. Akkoriban több egységgel 
rendelkezett a hotel. Dolgoztam 
helyben, illetve a Bugaci és az Erdő 
Csárdában, továbbá a Kéttemp
lomközben, a Háry Ételbárban. 
Nagyon szép időszak volt. 
Szerencsés korban kezdtem a 
vendéglátást, mivel a ’70-es évek 
elején az életszínvonal kezdett 
emelkedni, ráadásul egyre több 
külföldi vendég érkezett az ország
ba, így Kecskemétre is. Voltak jobb 
és kevésbé jó periódusok, de egé
szen mostanáig soha nem merült 
fel az ellehetetlenülés veszélye. 
Mindig dolgoztunk keményen és 
el sem tudtuk képzelni, hogy egy
szer egy világjárvány leállítja a 
vendéglátást. Elfogadtuk a ver
senytársakat és mindig próbál
tunk haladni a korral. 

– Milyen sarokkövek szegé-
lyezték személyes útját, míg 
végül kiérdemelte, hogy moz-
gathassa a képzeletbeli kor-
mányrudat?

– Legkiemelkedőbb „harcos
társam” a saját bátyám, Feri. 

Vele dolgoztam együtt legtöb
bet, egészen 2019-ig, amikor 
nyugdíjba vonult. A Három 
Gúnár 1986-ban nyílt meg. Ő jött 
ide előbb. Jómagam szűk két 
évig még az Árpád Sörözőben 
tevékenykedtem üzletvezető-he

lyettesként. Ferenc hívására ’88-
ban csatlakoztam az itteni csa
pathoz, ami – új hely és munka
társi közösség lévén – némi 
kihívást is jelentett számomra. A 
bátyám volt az üzletvezető, én 
pedig a helyettes Kovács István 
kollégámmal. 1995-ben egy 
üzletrész megvásárlásával kerül
tünk a tulajdonosi körbe, majd 
1999ig fokozatosan felvásárol
tuk a többi tulajdonrészt is. 
Jelenleg négyen birtokoljuk a 
Három Gúnár Kft.t, egyforma, 
egyenként 25 százalékos üzlet
résszel. Közülük már csak én 

dolgozom aktívan, a többiek – 
NagyBatiz Erzsébet, a bátyám, 
Csizmadia Ferenc és Kovács 
István – gyakorlatilag visszavo
nultak a mindennapi munkától. 
A Három Gúnárt mindig is válto
zások jellemezték. 2001-ben 
megvettük az Árpád Mozit, abból 

alakítottuk ki a rendezvényhá
zunkat. 2010-ben felújítottuk az 
egész szállodát, azóta négy csil
lag díszíti a homlokzatot. 

– Többen mondják a szakmá-
ban: az eltelt covidos  időszak a 
vendéglátás Trianonja volt. 

Hogyan ítéli meg a kialakult 
helyzetet?

– Borzasztóan rosszul éltük 
meg, de küzdöttünk, küzdünk a 
fennmaradásért. Amit életünk 
munkájával felépítettünk, most 
egy kissé megingott. Bizakodó 
vagyok, hogy minél előbb végleg 

túl leszünk ezen a szörnyűsé
gen. Munkatársainkat nem 
bocsátottuk el, részmunkaidő
ben dolgoztak, így egyben 
maradt a csapatunk a mostani 
könnyítések idejére. A szaba
didős céllal érkező vendégeink 
szállodába való bejelentkezésé
nek feltétele a védettségi igazol
vány és az azon feltüntetett 
adatok személyazonosság iga
zolására alkalmas hatósági iga
zolvány (személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél) bemutatá
sa. Az üzleti, gazdasági, oktatá
si célból érkező vendégeink 
továbbra is védettségi igazol
vány nélkül szállhatnak meg a 
szállodában.

Éttermünk terasza a hét min
den napján nyitva tart, ahol nyu
godt, kellemes környezetben 
várjuk kedves vendégeinket. Az 
étteremben történő fogyasztás
kor a dolgozóink kötelesek elle
nőrizni a vendég védettségi iga

zolványát és az azon feltünte
tett adatok személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági 
igazolványt. Amennyiben kérdé
sük lenne, forduljanak hozzánk 
bizalommal a 76/483-611-es 
telefonszámon vagy az info@
haromgunar.hu email címen! 

– Miként lehet ilyen körül-
mények között nagyot alkotni?

– A 2020-as bezárás előtt 
elkezdtük a régi hotelszobák fel
újítását. Harminckettővel telje
sen végeztünk, ami a megtaka
rításaink java részét felemész
tette. A tavalyi évünk nagyrészt 
erről szólt. Következő lépésként 
az éttermünk teraszát – mely a 
városban egyedülálló, mediter
rán jellegű oázis – varázsoltuk 
még szebbé. Részben fedett 
teraszt terveztünk, valamint egy 
látványkonyha, grill pult is léte
sült. 

– Hogyan képzeli el a jövőt? 
A Három Gúnár ragaszkodni 
fog saját hagyományaihoz? 
Marad egy tökéletes, békés, 
barátságos hely, mint koráb-
ban? 

– Mindenképpen erre törek
szünk. Ezért is volt fontos a 
munkatársi gárdát egyben tar
tani, hiszen ők állnak közvetlen 
kapcsolatban a vendégekkel. 
Sokukat személyesen ismerik.

– Engedje meg, hogy első-
ként gratuláljunk a fél évszáza-
dos munkásságához. Sok 
sikert kívánunk!

– Köszönöm szépen! Jövő 
évben ugyan elérem a nyugdíj
korhatárt, de terveim szerint 
maradok ezen  a remek vendég
váró helyen a jövőben is. 

Csizmadia László

A Három Gúnár gyönyörű udvara remek  
lehetőségeket kínál a szabadtéri rendezvényeknek
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Nemzetközi fogatverseny Bugacon
Június 17. és 20. között ismét 
megrendezik Bugacon az Abonyi 
Imre Emlékversenyt. A négyes
fogatoknak világkupafordulót, 
míg a további kategóriákban 
nemzetközi kétcsillagos és nem
zeti kategóriákat írtak ki. Az ese
ményt az éppen aktuális vírus
helyzetre vonatkozó szabályok 
szigorú betartása mellett rende
zik a szervezők.

Bugac, ezen belül is a puszta 
sokak számára jelentheti a 
magyar fogathajtás bölcsőjét. 
Egykoron itt kezdete pályáját 
Abonyi Imre vagy épp Juhász 
László és Kecskeméti László, 

akik világbajnoki címet szerez
tek hazájuknak, és szűkebb 
hazájuknak, Bugacnak is. Bálint 
Mihályról sem szabad elfeled
kezni, aki világversenyeken 
többször is állhatott dobogós 
helyeken.

Méltán nyűgözte le a puszta 
Fülöp herceget, amikor 1993-
ban Bugacon járt. Meg-
jegyzendő, hogy az angol királyi 
család többször járt a települé
sen és nézte meg a lovasbemu
tatókat. Ebédeltek abban a csár
dában is, amelynek fő helyszíne 
lesz a júniusi 17-én kezdődő 
verseny.

Kaput nyitó nyári táborok
Bár sokáig kérdéses volt a 
nyári táborok sorsa, és voltak, 
akik a vírushelyzetre tekintet
tel idén nem hirdettek ilyen 
ifjúsági programokat a mele
gebb hónapokra. Ennek ellené
re most már bőséges a kínálat 
a kecskeméti táborozási lehe
tőségekből.

Csak a Hírös Agóra szerve
zésében mintegy száz prog
ram közül válogathatnak az 
érdeklődők. A hagyományos 

(kézműves, sport, lovas stb) 
táborok mellett pedig, olyan kuri
ózumokat is kínálnak a gyere
keknek, mint a most debütáló 
első jazz, horgász, wakeboard 
tábor vagy a divattervezéssel 
összekötött balettes programok.

 Az időpontokról, helyszínek
ről az alábbi linkre kattintva 
olvasható bővebb tájékoztatás: 
https://hiros.hu/hirek/ezek-
r e - a - n y a r i - t a b o r o k r a - l e -
het-meg-jelentkezni

Újra lesz Tőserdő Szépe Fesztivál
Idén nyáron újra – immár 25. 
alkalommal – megrendezik a 
Tőserdő Szépe Fesztivált – tájé
koztatta közösségi oldalán az 
érdeklődőket a lakiteleki önkor
mányzat.

– Önkormányzatunk számára 
fontos a nagy hagyománnyal 
rendelkező, sok érdeklődőt 
vonzó, Tőserdő jó hírnevét erő
sítő esemény. Nagyon bíztunk 
abban, hogy a járványhelyzet 
úgy alakul, hogy idén már meg
rendezhetjük a fesztivált. Éppen 
ezért év eleje óta zajlik a folya
matos egyeztetés a fesztivált 
rendező Tőserdőért Alapítvány 
kuratóriumi elnökével, Galgóczy 

Zsolttal. Legnagyobb örömünk
re egyre biztosabb, hogy a jár
vány kedvező alakulása miatt a 
rendezvényt megtarthatjuk, így 
a múlt héten, a szóbeli egyezte
tést követően el is küldtük a 
szerződéstervezetet Galgóczy 
Zsoltnak. Reményeink szerint 
hamarosan megérkezik a 
válasz, a szervezés pedig újabb 
szakaszába léphet. Nagyon 
bízunk benne, hogy minden a 
tervek szerint halad tovább és 
idén már újra közösen ünnepel
hetünk és feltöltődhetünk ezen 
a csodálatos, nagy hagyomá
nyokkal bíró fesztiválon – szól a 
közlemény.

A Tőserdő Szépe Tiszavirág 
Fesztivált a tervek szerint július 
16-án és 17-én rendezik meg. A 
rendezvény ideje alatt díjmen

tes sátorozási lehetőség áll a 
vendégek rendelkezésére. A 
részletes programmal később 
jelentkezünk.  


