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Főtéri segítség a szegényeknek
Februárban ismét állt egy sátor a
város fõtéren, ahol két hétig minden nap meleg étellel, forró teával, zsíros kenyérrel várták a rá-

szorulókat. – A hideg idõben szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a bajba jutott embereken. Reggeltõl délig zsíros kenyérrel és te-

ával, délben egy tál meleg étellel,
majd ismét zsíros kenyérrel kínáljuk meg a betérõket – mondta
Szabadszállási Mihály, az egyik
fõszervezõ, aki sok
helyi céggel közösen biztosította a
jótékony ételosztást. Bojtor Tibor
királyi fõszakács
(felvételünkön középen) közremûködésével
napi
500 adag meleg
étel került a szegények asztalára. A
Wojtyla Barátság
Központ gondozottjait is fogadták, ezzel segítve
az intézmény mûködését.

Beszélgetés Tőzsér Judit
ügyvezető igazgatóval – 5. oldal
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A Wojtyla Ház neves vendégei
Az újesztendõ valójában ott folytatódott a kecskeméti Boldog Karol
Wojtyla Barátság Központban, ahol az elõzõ év befejezõdött. A legendás lengyel pápáról elnevezett intézményben változatlanul hûen
követik névadójuk szellemiségét, az elesett, szegény embereket párt fogolva. Szerencsére a tehetõsebb polgárok, vállalkozások változat lanul fontosnak tartják, hogy segítõ kezet nyújtsanak az elesetteknek.
Nekik köszönhetõ, hogy minden nap meleg ételhez juthatnak a

Wojtyla Házban a nehéz sorsú családok. S a finom ebéd mellé itt
táplálékot kínálnak a lelküknek is rendszeres imával, illetve közismert
közéleti személyiségekkel, mûvészekkel való találkozásokkal. A 2012es esztendõbõl még alig néhány hét telt el, de már több neves
vendéget köszönthetett a Wojtyla Ház sorsközössége. Közülük
néhánynak a látogatását örökítettük meg az alábbi összeállítá sunkban.

Balázs napi köszöntés
Kedves, bensõséges ünnepség
színhelye volt Szent Balázs nap
alkalmából
a
kecskeméti
Wojtyla Ház. E sorsközösség
tagjai megemlékezésen és díszebéden alapítójukat, Bábel Ba lázs t, Kalocsa-Kecskemét jeles
érsekét köszöntötték. Az ünnepelt köszönetképpen egy vasárnapi menüre látta vendégül a
ház gondozottjait, maga adva
az alapanyagokat a finom lakomához. A bensõséges hangulatú találkozón elhangzott
Babits Mihály Balázsolás címû
verse, Fehérné Andrea tolmácsolásában.
Az ünnepség az újságírók
ebédjével folytatódott az intézmény Pintér-termében, amit a
Holló Lakodalmas Ház prezenSchmittné Makray Katalin adta át
januárban a 200 ezredik adag
meleg ételt a kecskeméti Wojtyla
Házban. Schmitt Pál köztársasági
elnök feleségét szinte már ismerõsként köszöntötték a ház gondozottjai. Hiszen egy éve már járt
itt, néhány hónappal ezelõtt pedig
vendégül látta az intézmény sorsközösségét a budapesti Sándorpalotában.
Schmittné Makray Katalin és a
tiszteletére megjelent többi neves
vendég – közöttük dr. Zombor

tált. Itt szintén elhangzottak egyházmegyénk fõpapját köszöntõ
jókívánságok, s a Dimenzió Borászat tulajdonosai – Kovácsné

Drabant Katalin és férje, Kovács
András (felvételünkön jobbra) –
ötletes, szép ajándékkal lepte
meg az ünnepeltet.

Katalin asszony visszatért
Gábor országgyûlési képviselõ,
Kecskemét polgármestere, dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilona, a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, Csík János, a
Príma Primissima-díjas Csík Zenekar vezetõje – egyet értve hangoztatta a társadalmi kirekesztettség
elleni küzdelem fontosságát.
– Az, hogy itt most együtt vannak a kormány, az egyház, a mû-

vészetek, a gazdasági élet képviselõi, érzékletesen mutatja, hogy
a jóérzésû emberek, ha összefognak, igenis képesek nagy dolgokat véghezvinni – mondta dr.
Zombor Gábor. – A Wojtyla Háznak a fejlõdése, melynek során az
egykori népkonyhából a civil világot meghatározó szellemi közösség lett, példaértékû a városban,
sõt országos viszonylatban is.

A lantművész hangszerbemutatója
Buda Ádám, a Tinódi Lantos
Sebestyén-díjas énekmondó és
lantmûvész reneszánsz kori
hangszerekkel érkezett a Boldog Karol Wojtyla Barátság
Központba a minap. A pengetõsök, fúvósok és ütõsök ismertetésén kívül megalakult a gon-

Bábel Balázstól megtudtuk,
hogy igen gazdag a nagyböjti
programja: Bugacmonostortól
Kisszállásig, Gyóntól Harkakötönyig naponta tanít, szervez,
segíti a plébániák munkáját.
Szerencsére Kecskemétre is ellátogat ismét a negyven napos
felkészülési idõben: Március
10-én, szombaton 14 órakor
például a Gong Rádió élõ adásában válaszol a hallgatók kérdéseire, március 23-tól 25-ig
esténként 18 órától pedig nagyböjti lelkigyakorlatot vezet a fõpásztor a Kecskeméti Társ Székesegyházban. A mûkertvárosi
Assisi Szent Ferenc templom
parkjában március 23-án 15
órakor felszenteli a város új keresztjét, amelynek korpusza a
cigányarcú Jézust ábrázolja. Ez
lesz a szolidaritás keresztje.

dozottak zenecsoportja is az
együttlét során, hogy megidézzék a középkort.
A kecskeméti születésû zenész vendég – Buda Ferenc költõ fia – Kobzos Kiss Tamás segítségével kezdte el koboztanulmányait hajdanán, s azóta

már tekerõlanton, udon, reneszánsz lanton, dombrán, furulyákon is játszik, illetve egyikmásik elsajátítását tanítja a
szentendrei zeneiskolában. Ezzel a Wojtyla Házban is megpróbálkozott, a gondozottak
nem kis örömére.

Scmittné Makray Katalin, mielõtt kiosztotta a 200 ezredik adag
meleg ételt, azt kívánta: jöjjön el
az idõ, amikor mindenkinek lehetõsége lesz saját magáról gondoskodni. Ám addig közös felelõsségünk a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem. Búcsúzóul
elárulta: ide mindig szívesen tér
vissza, mert ez a kecskeméti sorsközösség rászolgált a figyelemre.
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Lezsák Sándor tett látogatást március 1-jén, csütörtökön a Karol
Wojtyla Barátság Központban. Az
Országgyûlés alelnöke itt jelentette be a sajtó képviselõinek, hogy a
népkonyha melletti parkban állítják fel a Lakiteleki Népfõiskola és
Lezsák Sándor személyes felajánlásaként Kecskemétre kerülõ, Karol Wojtylát ábrázoló bronz mellszobrot. Lantos Györgyi szobrászmûvész alkotását a tervek szerint
május 18-án, II. János Pál pápa
születésnapján szentelik fel.
Farkas P. József, a barátság központ alapítója elmondta, hogy
Lezsák Sándor régi, rendszeres támogatója a háznak, ugyanis egyszerre elkötelezett a szegények sorsának felkarolása és II. János Pál
pápa emlékének ápolása mellett.
Az Országgyûlés alelnöke a pápához fûzõdõ személyes élményeit
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is megosztotta a jelenlévõkkel. Elmondta, hogy miután II. János Pál
tudomására jutott, hogy a lakiteleki Szent István kápolna az elsõ
templom a volt szocialista országok területén, ami nem egyházi,
hanem világi akaratból épült, fogadta õt. Lezsák Sándor meghatá-

rozó élményként beszélt a találkozásról azzal az emberrel, akinek
„Ne féljetek!” biztató üzenetét az
1970-es évek végén maga is a
Szabad Európa Rádió elõtt ülve
hallgatta. II. János Pál pápa halálát követõen avatták fel az elsõ
mellszobrot – Lantos Györgyi

munkáját – a Lakiteleki Népfõiskola Keresztény Panteonjában. Ezt
követte tavaly októberben a
Pálmonostorán elhelyezett alkotás,
most pedig Kecskeméten folytatódik a Lezsák Sándor által kezdeményezett nemes hagyomány.
A város nevében dr. Zombor
Gábor polgármester mondott köszönetet a felajánlásért, és ígéretet
tett arra, hogy a szobor elhelyezésérõl méltó módon gondoskodik
Kecskemét. Hangsúlyozta: a Karol
Wojtyla Barátság Központ szomszédságában jó helyre kerül az alkotás, hiszen ez a ház nem csak
népkonyha, de szellemi, lelki központ is, méltó ápolója II. János Pál
pápa örökségének.

Múltidézés a királyi herceggel
A több mint hatszáz éves Habsburg-dinasztia a leghûségesebb
katolikus királyi családok egyike a
világon. Amikor februárban Habsburg György királyi herceg ellátogatott a kecskeméti Wojtyla Házba, óhatatlanul szóba került az intézmény névadója. Hiszen néhai
Szentatyánk, II. János Pál pápa
avatta boldoggá 2004-ben a jeles
vendég nagyapját, Habsburg
Lotharingiai Károly magyar királyt.

Mint ismeretes, Habsburg
György évek óta a Magyar Vöröskereszt elnökeként is jelentõs
karitatív tevékenységet folytat.
Nem véletlen, hogy a Wojtyla
Házban folyó munkát, a nehéz
sorsú családok rendszeres segítését követendõ példának tartja. És az sem véletlen, hogy
ezen a találkozón – Rigó János
városi rendõrkapitány és dr.
Jeney Gábor kecskeméti plébá-

nos kíséretében – jelen volt dr.
Zombor Gábor polgármester is,
aki szintén évek óta a Magyar
Vöröskereszt megyei elnöke. A
tanácskozáson szó volt a karitatív szervezetek barátságáról, jövõbeni együttmûködési lehetõségeirõl. A végén az is kiderült,
hogy Karol Wojtylának az édesapja a IV. Károly iránti tiszteletbõl adta a Karol nevet a fiának
hajdanán.

Diskurzus a vatikáni diplomatával
Msgr. Dr. Pintér Gábor pápai
prelátus (felvételünkön középen), a Vatikán egyetlen Magyarországról származó – csépai születésû – diplomatája is
látogatást tett a napokban a
Wojtyla Házban. A kecskeméti
piaristáknál érettségizett atya –
aki jelenleg kilenc nyelven beszél – az ebéd elõtti diskurzuson
a sorsközösség tagjainak kérdéseire válaszolt.
Elmondta egyebek mellett,
hogy a világ legszegényebb országaiban – Haitin és Bolíviában
– is szolgált már. Jelenleg a Fülöp-szigeteken képviseli XVI. Benedek pápa szándékait. Éppen
hazaindulása elõtt járt egy Mani-

la melletti, hárommilliós nyomornegyedben, és azt tapasztalta: a szegénység, a nélkülözés
ezekben az országokban nem teszi az embereket boldogtalanná.
Nem töri meg õket lelkileg: sõt
talán teljesebb életet élnek.

Sokak érdeklõdésére a Fülöpszigeteki karácsonyról is mesélt a
Wojtyla Ház jeles vendége:
– Mivel ott nincs hó, nincs fenyõfa sem. Ezért a pálmafákat
díszítik fel égõsorokkal és virágfüzérekkel. A százmilliós ország-

ból 93 millió szigetlakó vallja
magát katolikusnak. Ez a nagy
szám nagy ünnepségeket, Istentiszteleteket is jelent. Olyannyira,
hogy a plázák dolgozóinak például külön miséket tartanak
napjában többször a bevásárlóközpontokban. December 16-tól
25-ig minden nap, hajnali 3-4
körül kezdõdnek az elõ karácsonyi misék, amik akár reggel 6-ig
is eltarthatnak. Az Istentisztelet
után hatalmas szeretetvendégségeket rendeznek és tûzijátékkal
zárják a hajnalt. A Fülöp-szigeteki nép mentalitását jól tükrözi
az ország mottója: Az Isten, a
természet, a nép és az ország
szeretetéért.
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Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

A Mercedes fontos határkő Kecskemét életében
Hamarosan legördül az elsõ kecskeméti Mercedes a futószalagról.
Az egykori agrárváros most kiteljesülten a gép-, az autó-, a jármûipar
egyik magyarországi fõvárosává válik. Nagyváros, ahol egy olyan csillag ragyog, amelyet az egész bolygón ismernek.
– Hogy
éli át ezt a
vitathatatlan
sikert a város elsõ embere? – kérdezte az Alföldi Civil
Napló munkatársa dr. Zombor Gábor polgármestertõl.
– Egyértelmû, hogy az elsõ kecskeméti Mercedes születése fontos
határkõ a város életében. A nyilvánvaló – bízva mondhatom: világra szóló – siker egyértelmû és meggyõzõ. Úgy gondolom, hogy hatásában a város minden polgárának
életét érzékelhetõen és kedvezõen
befolyásolja.
– A városra milyen feladatokat
rótt ennek az új létesítménynek a
megvalósulása?
– Az elmúlt ötven évben Kecskeméten nem volt ekkora beruházás. Nagyon sok munkánk, álmatlan éjszakánk van a Mercedes

Gyár megvalósulásában. E fejlesztésnek köszönhetõen egészen más
területekre kellett helyeznünk a
hangsúlyt, mint korábban. Versenyt
futottunk és futunk most is Kecskemét gazdasági fejlõdésével, hiszen
a Mercedes, annak beszállítói és az
egyéb vállalkozások fejlesztései következtében, néhány év alatt a lakosságszám 10-15 százalékos
emelkedésével kell számolnunk.
– Talán ennél is fontosabb az új
munkahelyek számának növekedése.
– Egy frissen elvégzett felmérésünk szerint Kecskeméten az elmúlt
négy évben négyezer új munkahely
jött létre, és a gazdasági szereplõk
beruházásainak összértéke elérte a
300 milliárd forintot. Tegyük hozzá, hogy ez a válság éveiben volt.
Ezen történések valójában nagyon
örömteliek, de hatalmas felelõsséget és számtalan kötelességet rónak az önkormányzatra, hiszen egy
továbbra is élhetõ várost kell te-

remtenünk, és arról is gondoskodnunk, hogy ezek a cégek megfelelõ minõségû munkaerõhöz jussanak. Mindezek miatt például bõvítjük az óvodai férõhelyeket, belevágtunk három, összesen 135 milliárd forint értékû közlekedésfejlesztési projektbe, de ezért akarjuk
jelentõsen növelni a minõségi bérlakások számát is, és ezért teremtettük meg Magyarországon elsõként a duális szakképzés rendszerét
öt új jármûipari szakmában. Azt

kell mondanom tehát, hogy
a Mercedes üzem átadása
igazi ünnep lesz Kecskeméten. Nem akarunk azonban
nyugodtan hátradõlni, mert
az élhetõ város fenntartása
folyamatos, véget nem érõ
munka, amit a különbözõ
ágazatok szereplõit összefogva nekünk kell elvégezni.
– Említsen néhány konkrét
közeljövõbeli változást, amik
szorosan kötõdnek ehhez az
eseményhez, a Mercedes
Gyár átadásának napjához!
– Konkrét változás lesz
például az iparûzési adóból
származó bevétel jelentõs
emelkedése, ami növeli majd a városvezetés mozgásterét, alapot ad
az újabb önkormányzati fejlesztéseknek. Szintén konkrétum, hogy
az üzem teljes kapacitásának eléréséhez minden munkahelyet betöltenek, ami ismételten sokat lendít a foglalkoztatottságon. Változik
Kecskemét gazdasági jelentõsége
is, hiszen az elemzõk szerint ebben
az évben Magyarországon növekedés csak a Mercedes üzem beindulásától várható.

Újdonságok a Wojtyla Házban

Klubok, kollégiumok, akadémiák
A Jóistennek és égi pártfogójuknak, Boldog Karol Wojtyla atyának, valamint az együtt érzõ támogatóiknak köszönhetõen – látva a szorongató hiányokat, a nélkülözést – januártól megduplázhatta a napi étke zések alkalmát a kecskeméti Wojtyla Ház. Ma már nem csak meleg
ebéddel, de reggelivel is várják a nehéz sorsú családokat, és ötven
százalékkal növelték gondozottaik létszámát. Ráadásul az étkeztetések
és a foglalkozások ma már a hét minden napjára vonatkoznak.
Az intézmény menedzsmentje
minden eddiginél nagyobb energiákat fordít a közösségépítésre,
a személyiségfejlesztésre, a
munka világába való visszairányításra is. Az idén számos klub,
kollégium, kör alakult a Wojtyla
Házban, lehetõségeket biztosítva
a csoportos foglalkoztatásoknak. Ezekrõl szólunk az alábbiakban, dióhéjban:
A Wojtyla Klub nappali mele-

gedõként mûködik, nyitott, könynyed, baráti összejövetelekre,
személyiségfejlesztõ foglalkozásokra, beszélgetésekre kínálva
alkalmat minden nap 10-tõl fél
12-ig. A Szegények Akadémiája
tudományos, ismeretterjesztõ
elõadásokra, tanácsadásokra –
az ország legjelesebb tudósainak, professzorainak közremûködésével – várja az érdeklõdõket. A Szent Lukács Kollégium

fogja össze a mûvészetek iránt
érdeklõdõ sorsközösségi tagok
programjait. Fontosak azok a találkozások, amelyeken az intézménybe érkezõ zene-, szín- és
képzõmûvészekkel beszélgethetnek a gondozottak. Ugyanakkor
fontos cél az öntevékeny alkotói
munka önzetlen elõsegítése és a
tehetséggondozás elõmozdítása,
valamint a város közmûvelõdési
intézeteinek, alkotóhelyeinek és
mûtermeinek rendszeres látogatása. A kollégium keretében
munkálkodik az intézmény énekkara. A Szent Ferenc Környezetbarát Kör gondozott tagjai rendszeresen részt vállalnak a város
köztereinek szépítésében, a parkok, zöld felületek megõrzésé-

ben. Az egyik csoport – virágkommandóként – elhanyagolt
parkokat tesz rendbe, kiszáradt
kerteket öntöz. Minden évben kiírják a város kertje pályázatot.
Fontos feladat a Wojtyla tér
rendben tartása, gondozása. Ez
a csoportunk a városon kívül, a
fõútvonalak mellett, a parkírozókban is vállalkozik közcélú
szolgáltató munkára. Az Önkéntesek Cirenei Simon Társasága
tömöríti azokat, akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül vesznek
részt az intézmény sokoldalú
munkájában, a beteg és szegénygondozásban, a ház mûködtetésében, a különbözõ
programok szervezésében és koordinálásában.
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Ott vagyunk otthon, ahol a Gongot hallgatják
A Médiatanács által a 2010/2011-ben lejáró helyi és körzeti média- felmérések alapján a Gong Rádiót személyes indíttatásból ered,
szolgáltatási lehetõségek hasznosítására kiírt pályázatok közül – amely megszerették a térségben élõk, ré- azonban nem tudtam volna ilyen
döntés tizenkét évre kínálja a licenszet – elsõként a Kecskemét 96,5 sze lett az életüknek: a mi mûsora- hatékonyságra emelni, ha a Gong
MHz-es frekvencián hirdetett eredményt a testület. A Gong a nyertes! A ink szólnak a legtöbb üzletben, az Rádió nincs mögöttem. Azok a
hírös város lokálpatriótái, a rádiózás megszállottjai büszkék lehetnek interaktív adásaink alatt pedig ég- menhelyek, amelyeket nem támomindazokra, akik ezt az eredményt megszerezték a megyeszékhelynek, nek a vonalak. Másfél millió em- gat a média, sajnos nem is tudnak
mindannyiunknak. A szûkszavú hír mögött rengeteg munka, küzdelem, berhez szólunk, hat-hétszázezren ötrõl a hatra jutni. A Gong Rádió
megmérettetés, és egy fáradhatatlan, nagyszerû üzletasszony áll. Tõzsér hallgatnak minket rendszeresen.
és a partnersajtó támogatásával
– Hogyan lehet egy beállt, bevált tudtam az elmúlt nyolc évben orJudit élete hosszú ideje összefonódik a médiával, az utóbbi 16 évben
pedig egybeforrt a Gong Rádió sorsával. Ezzel az életmûvel végérvé- mûsorszerkezetet továbbfejleszteni, szágos ügyeket intézni, eljutni a
színesíteni?
nyesen beírta nevét a helyi médiatörténetbe.
minisztériumig, a miniszterig, és
– Milyen évet hagyott maga mögött? – kérdeztük Judit asszonyt.
– A jövõvel kapcsolatos hosszas
bizonytalanságot. Úgy éreztük, hogy
ezen a pályázaton tizenöt munkás
évünk a tét. Nagyon nagy öröm és
megnyugvás, hogy a bevezetett jól
ismert frekvencián továbbra is a mi
adásunk szólhat. Hatalmas erõvel
és új lendülettel folytatjuk a munkát,
változás csupán annyi van, hogy két
stúdiót üzemeltetünk. Van ugyanis a
Gong FM, mint kecskeméti adó, valamint külön térségi mûsorainkkal Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt a vendég csütörtökön a Gong Fm Téma címû mûsorában.
hallhatók vagyunk másik hat frek- A politikus a rádióinterjú után az állatvédelem jelenlegi helyzetérõl, a jövõbeni feladatokról folytatott megbevencián.
szélést két miniszteri kapcsolattartójával: Tõzsér Judittal, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnökével és La– Kétségtelen tény, hogy Kecske- kos Györggyel, a Felelõs Állattartás Nemzeti Civil Program vezetõjével
méten a rádiózás Tõzsér Judit nevéhez kötõdik. Az elsõ technikai, tozáson ment keresztül ez idõ alatt
– Igazi maximalistaként a folya- részesévé válni olyan eredményektechnológiai megoldásoktól a mû- a rádiózás pozíciója a médiában?
matos megújulás híve vagyok. Ar- nek, mint a gyepmesteri telepek
sorstruktúra kiépítésen át a szer– A 21. században az elektroni- ra neveltem a gyermekemet és a megszüntetése, a helyi menhelyek
kesztõség kialakításáig. Milyen vál- kus média elõretörése figyelhetõ kollégáimat is, hogy mi csak a leg- kialakítása, az állatok szervezett
meg, és e folyamat jobbal érhetjük be. Célt, fejlõdési mentése, vagy az országos ivartasorán a rádiózás lehetõséget mindig lehet találni. Ez lanítási akció megszervezése. Az
népszerûsége fo- az a felhajtó erõ, ami mindig elmúlt nyolcéves munkámmal bilyamatosan nõtt. többre sarkall, és soha nem hagy- zonyítottam hitelességem és tettem
Nagyon
fontos ja, hogy elégedetten hátradõljünk. le a névjegyem az állatvédelemtisztában lenni az- Rendre új és új marketing tervet ben is. Egy budapesti kollegámzal, hogy az egyes készítünk, új és újabb akciókkal mal együtt, kettõnket nevezett ki a
napi periódusok- lepjük meg hallgatóinkat. Így gon- miniszter úr a civil állatvédõk kapban milyen réteget doskodunk arról, hogy mindig csolattartójának. A napokban lákell kiszolgálnunk. kapjanak valami újat, frisset, meg- togatott el dr. Fazekas Sándor, viEzért adunk példá- lepõt azok, akik bennünket válasz- dékfejlesztési miniszter a Gong
ul az est egy bizo- tanak. Ott vagyunk otthon, ahol a Rádióba. Ez jó alkalom volt, hogy
átbeszéljük az állatvédelemmel
nyos idõszakában Gongot hallgatják.
– Tõzsér Juditot lehetetlen volna kapcsolatos további teendõket. Az
elsõsorban alternatív zenéket, a megismerni, bemutatni az embe - utóbbi idõben az egyesületeinknél
reggeli ébresztõ rekkel való jótékonykodás és az helyi aktualitásokkal már nem fogmûsorban renge- állatvédelem témájának említése lalkozom, inkább a törvényhozási
teg információt a nélkül. Az állatok jogaiért küzdõ szinteket segítve igyekszem hozzámunkába indulók- harcos amazonként országos is- járulni olyan szabályozók megszünak, délután a sok mertségre, rangra tett szert. Mire letéséhez, amelyek országos szinzene mellett pedig a legbüszkébb az elért eredmé- ten mozdítják elõ az ügyet. Így
próbálom megszolgálni azt a sok
bulvárosabb
a nyek közül?
– Az állatvédelemmel összefüg- örömöt, amiben kutyatartóként is
hangvétel. A viszszajelzések és a gõ tevékenységem érzelmi síkon, részem van.
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Munkáltatói Fórum a kamara székházában

Jelentősen támogatják a munkahelyteremtőket
A mai nehéz gazdasági helyzetben külön öröm egy olyan rendez vényt köszönteni, mint ez a mai, amelyen a tisztelt elõadóink arról
beszélnek, hogy hogyan lehet napjainkban munkahelyeket teremteni
és megtartani, milyen támogatások állnak ehhez a munkáltatók ren delkezésére – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Sipos Zsolt, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára a napok ban, a megyei munkaügyi központtal közösen rendezett Munkáltatói
Fórum résztvevõinek.
A munkaerõpiaci helyzetrõl,
valamint a foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseirõl tartott
tájékoztatást a
cégek munkaügyi szakembereinek dr. Tyavoda
Andrea , a megyei munkaügyi
központ kecskeméti kirendeltségének és szolgáltató központjának
vezetõje.
Egyebek mellett
elhangzott, hogy
a tavalyi év hasonló idõszakához viszonyítva
mérséklõdött januárban a kecskeméti körzetben
nyilvántartott
munkanélküliek
száma. Ám elszomorítóan magas
a munkát keresõ pályakezdõk
aránya, akik sok esetben azért
nem tudnak elhelyezkedni, mert

nyelvvizsga híján nem érvényesíthetõ a diplomájuk.
A statisztikai adatok elemzése
mellett a neves szakember felhívta a munkáltatók figyelmét arra
is, hogy sokan nem tesznek ele-

get bejelentési kötelezettségeiknek, ami az üres álláshelyeiket illeti. Ezzel nemcsak a munkaügyi
központ munkaközvetítõi tevékenységét hátráltatják, hanem
azt is, hogy célirányosan keressenek számukra hiányzó szakembereket a kecskeméti kirendeltség
munkatársai.

A megyeszékhelyen és térségében jelenleg 28 ezer vállalkozást tartanak számon, ezek nagy
része (18 ezer) egyéni vállalkozás. A megszûnés, a csõd, a
szüneteltetés ez utóbbiakra volt

jellemzõ az elmúlt idõszakban,
ami az új támogatási rendszerekkel, munkahelyteremtõ pályázatokkal remélhetõen megállítható. Ezekrõl a mikró-, kis- és
középvállalkozások
számára
meghirdetett pályázati lehetõségekrõl, a munkahelyteremtõ beruházások támogatásának részleteirõl tartott elõadást a fórum
résztvevõinek S z i l á g y i n é D é r
N ó r a , a munkaügyi központ
munkatársa (telefon: 76/486588/205-ös mellék). Egyébként
az alaptámogatás csaknem
másfélmillió forint lehet új munkahelyenként. S ezt további
százezrekkel növelhetik, ha hátrányos helyzetû kistérségrõl van
szó, illetve ha kiközvetített álláskeresõt foglalkoztatnak. Erre a
célra országos szinten 10 milliárd forintos keretet különítettek
el, s a támogatásra március 30áig lehet pályázni.
A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásának javítását szolgáló
TÁMOP programról S z e g f û R i t a
projektvezetõ, a munkaügyi
ellenõrzés idei változásairól
dr. Borics Attila András adott
részletes információkat a tanácskozáson, míg a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
gazdaságfejlesztõ tevékenységérõl Nyerges Tibor tájékoztatta a
sok hasznos tudnivalót kínáló fórum résztvevõit.

Piroska Tours Utazási Iroda
Megérkeztek irodánkba
a 2012-es nyári katalógusok!
AKÁR 20%-OS ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL
VÁRJUK KEDVES UTASAINKAT!
Látogassák meg standunkat 2012. március
9-10-én a kecskeméti utazás kiállításon!
A kiállítás ideje alatt
extra kedvezményekkel
Bekõ József, Kecskemét, Énekes u. 136.
Tel./fax: 06-76/493-407 Mobil: 06-30/9389-802
Honlap: http://www.bekotours.hu
e-mail: bekotours@bekotours.hu

várjuk az utazni vágyókat!

R-00425/1999/1999)

Kecskemét, Szabadság tér 2.  Tel.: 76/328-636
info@piroska-tours.hu  www.piroska-tours.hu

2012. március

www.civilnaplo.hu

7

Polyák pék pazar pincészete
Mintegy harminchektárnyi szõlõültetvény pincével, borpalackozóval és
vendégfogadóval. – Ez Polyák Mátyás, ismertebb nevén Pék Matyi új
alkotása Kunszállás határában. Az országosan ismert mûvészetbarát
vállalkozó, a sütõipar mellett most a borászatban is letette a névjegyét.
Az új létesítményre, Kunszállás új büszkeségére Gyöngyösi József plébános, a település lelkipásztora mondott áldást a napokban.
– Mi késztet egy sikeres vállalkozót arra, hogy egy teljesen más
területen mérettesse meg önma gát?
– Mire az ember sikerre visz egy
vállalkozást, olyan megbízható
emberekkel veszi magát körül,
akikre már bátran rá is bízhatja.
Nekem nagyon jó embereim vannak. Nekik köszönhetem, hogy a
cég úgymond „önjáró”. Bennem
viszont tovább ég az alkotóvágy.
Úgy éreztem, hogy szeretnék még
valami maradandót létrehozni
egy egészen más területen.
– Milyen kapcsolata volt korábban a szõlészettel, borászattal?

A borház kápolnájában a szõlõ termelõk védõszentjének, a mártír
Szent Vincének egészalakos szobra – Rétfalvi Sándor Kossuth-díjas
szobrászmûvész alkotása – fogad ja a vendégeket

húsz százaléka Kunszálláson termett, 80 százalékát a szekszárdi
borvidékrõl vásároltam és itt dolgoztuk fel. Néhány éven belül szeretném elérni, hogy a bor száz százalékban kunszállási származású

– A bor nem is áll olyan messze
a kenyértõl: mindkettõ élelmiszer
és bizalmi termék. Erre a bizalomra építve igyekszem tovább erõsíteni Kunszállás hírnevét. Mindemellett természetesen gazdasági

A polyák Pincészetnél Gyöngyösi atya mondott imát, és Szent Vincére utalva hangsúlyozta: az ember
alkotókészsége az Istentõl származó ajándék
– A felmenõim elkötelezett agrárgazdálkodók voltak, s gyerekként sokat dolgoztam édesapám
mellett a téeszben. Parasztgyerekként mindig szerettem a növényekkel, különösképpen az évelõkkel
foglalkozni. Talán innen a kötõdés. Én telepítettem a 80-as években az utolsó fél hektár szõlõt
Kunszálláson, amit aztán – a tanyával együtt – el kellett adni,
hogy bele tudjunk vágni a pékség
megépítésébe. Késõbb a lakásom
alatt alakítottam ki egy pincét, ott
borokat gyûjtöttem, majd ismét tanyát vettem, amint tehettem. A borospince természetesen ott is elkészült. Hozzáteszem: a borászat
számomra sokkal inkább nemes
kihívás, mint élvezet, ugyanis több
mint 25 éve egyetlen korty bort
sem ittam. Olyan ez számomra,
mint a mûvészet. Bár mindig szerettem volna, mindössze hat-hét
éve járok színházba, mert korábban nem tehettem meg. Ahogy eljött az ideje annak, hogy hódolhassak a mûvészeteknek, most eljött az ideje a borászkodásnak is.
– Máshol hosszú évekbe telik,
míg az elhatározástól eljutnak a
kész borig. Hogy csinálja ezt Polyák Mátyás?
– Úgy láttam jónak, ha a szõlõtelepítéssel együtt megcsináljuk a
borászatot is. Most a pincében
400 hektó körüli bor van, a szõlõ

legyen. Szerencsés vagyok, mert
sok barátom van, akikkel együtt
tudtam gondolkodni, és akik hitet
adtak. Itt van például a pécsi Somogyi Tibor, akit nagyra becsülök,
aki beengedett a villányi pincéjébe, és olyan alapokra tanított
meg, amik nyilvánvalóvá tették
számomra, hogy egy ilyen vállalkozásra az embernek az életét kell
feltennie. – A pénz nem minden –
mondta – ide elszántság kell! Tudom, õ sem hitte, hogy egy sikeres
sütõipari vállalkozó képes még erre egy más területen. Jólesõ elismerés volt, amikor az imént gratulált, és azt mondta: – Látom, hogy
önben van szív.
– Mit akar elérni, vagy bizonyítani?

értelemben is szeretném sikerre
vinni a vállalkozást. A tevékenységet ma még a pékség finanszírozza, de terveim szerint három év
múlva képes lesz megállni a saját
lábán ez a vertikum.
– Ez lesz a korona az élet mûvön?
– A feleségemnek megígértem,
hogy 60 éves koromig dolgozom, azután körbeutazzuk a világot. De hogy tartani tudom-e
majd az ígéretemet, fogalmam
sincs. Izgatnak az új kihívások, s
bár egyedül semmit sem érek, a
remek munkatársaimmal mindig
elõre tudtam jutni, akiket ezért
nagyon tisztelek. Azt hiszem, ez a
csapat az igazi korona az életmûvön.

A Kecskeméti Katona József Színház mûvészeinek – Sirkó László
színmûvész által rendezett magas színvonalú – mûsora lelkesült
pillanatokkal ajándékozta meg a résztvevõket
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„Leander völgy” ideális környezet a pihenéshez, szórakozáshoz

Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel

Kecskemét nyugati részén,
Kadafalva területén, a városközponttól hét kilométerre, az autópálya lehajtójától két percre,
nyugodt, csendes, erdõvel határolt, kéthektáros területen található az impozáns, négycsillagos
szálloda. A helyi adottságokat
kihasználva a nevéhez illõen
mediterrán stílussal, sok-sok virággal, széles körû szolgáltatásokkal várja vendégeit.
Az épületben 86 darab többségében erkélyes, két-, illetve
háromágyas szoba, valamint
több esztétikus, jakuzzival is
felszerelt lakosztály nyújt kényelmes pihenést egész évben.
A szobák telefonnal, mini bárral, LCD televízióval, wireless
internet hozzáféréssel vannak
ellátva.

Nagy Róbert , a szálloda menedzsere lapunknak elmondta,
hogy a Granada hotelben
egyebek mellett a konferencia
turizmus a meghatározó, melyet 5 db különbözõ méretû
rendezvényterem szolgál ki.
Kecskemét legújabb és legmodernebb szállodája teljes körû
éttermi szolgáltatást is kínál, nem
csupán az ott lakóknak, hanem a
bel- és kültéri

Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel
Nyitva tartás: egész évben
Cím: Kecskemét, Harmónia utca 12.
Tel.: 06-76/503-130 Mob.: 06-30/939-2080 Fax: 06-76/503-139
E-mail: info@granadahotel.hu
GPS koordináták: LAT:46.87636 – LON:19.62605

Granadás ebéd
A
Granada
Konferencia,
Wellness és Sport Hotel vezetõi
és dolgozói ugyancsak szívügyüknek tekintik a nehéz körülmények között élõ családok sorsát.
A remek konyhája által is nép-

szolgáltatásokat (különleges
játékokkal, fitness eszközökkel
felszerelt játszóterüket) is igénybe venni szándékozó környékbelieknek, akik szívesen töltik
itt szabad hétvégeiket reggeltõl
estig.
A különféle szórakozási lehetõségek mellett a
legnagyobb vonzerõt a háromszázötven négyzetméteres
wellnessrészleg
jelenti,
melyben feszített

víztükrû medence, pezsgõfürdõ, finn- és infraszauna, szolárium, gõz- és sókabin található. A kellemes idõtöltéshez
a kétpályás bowling, asztalitenisz, darts, biliárd, minigolf,
három remek teniszpálya és
számtalan sporteszköz kínál
lehetõséget. Tavasztól ismét
lesz Sunday Brunch szállodánk éttermében. Vasárnaponként
szabadszedéses
ebéddel várjuk kedves vendégeinket, és a fenti szolgáltatások csaknem mindegyikét díjtalanul lehet ebben az idõben
igénybe venni.
A március 15-i, húsvéti és
egyéb tavaszi ajánlataik között
válogathat, aki felkeresi a
négycsillagos hotel honlapját:
www.granadahotel.hu.

Jobb adni, mint kapni

szerû kadafalvai komplexum finom ebéddel vendégelte meg a
napokban a kecskeméti Wojtyla
Ház gondozottjait. Felvételünk az
ebédosztáskor készült (jobbra
Nagy Róbert szállodavezetõ).

A kecskeméti Teknõsvár Magánóvoda emberpalántái szerveztek
gyûjtést a Wojtyla Ház nehéz
sorsú gyerekeinek és szüleiknek
a közelmúltban. Az összegyûjtött
adomány-csomagban volt mindenféle: plüss állatkák, kisautók,
ceruzák, ruha és száraz élelmiszerek is. A gyerekek ott jártunk-

kor így jellemezték jó tettüket:
jobb adni, mint kapni. Ennél
szebb és nemesebb szavakat mi
felnõttek sem tudtunk volna
megfogalmazni. Ezúton köszöni
az intézmény sorsközössége az
adományokat a Teknõsvár Magánóvoda vezetõségének, gyermekeinek és szüleiknek.
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Király lett a megyei elnök
A Free Line Építõipari Kft. tulajdonosa, Király József nem ismeretlen lapunk olvasói elõtt, hiszen sokszor írtunk sokoldalú karitatív tevékenysé gérõl – szakrális emlékhelyek felújítása, a Wojtyla Ház gondozottjainak
támogatása stb. – Elnöke a Kecskeméti Városszépítõk Egyesületének,
a nanbudosok hazai és világszövetségének, ugyanakkor BMX-pályát,
harcmûvészeti központot, Mûvész Kávézót mûködtet közérdekbõl,
számtalan módon és formában szolgálva szülõvárosát, Kecskemétet.
Emellett a szocialisták városi szervezetének elnöke, és a helyi képviselõ-testület frakcióvezetõje. S a napokban kaptuk a hírt: megválasztották az MSZP Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetségének elnökévé is.
Civil szférát szolgáló lapunkban
csak nagyon ritkán olvasható híradás a pártokról, a politikájukról,
a belsõ dolgaikról meg pláne.
Most mégsem tudtunk elmenni az
új fejlemények mellett szó nélkül.
– Egyre gyarapodó pozícióit tekintve, óhatatlanul felvetõdik a költõi
kérdés: Meg lehet ülni egyszerre ennyi lovat rendesen?
– Visszakérdeznék: Látta már vágtázni a bugaci pusztatízest? Nagyszerû produkció, ami rengeteg közös munka, törõdés, illetve az optimális összhang megtalálása nélkül
megvalósíthatatlan – válaszolta Király József. – Gondolom, arra kíváncsi, hogy miért pályáztam meg a
megyei elnöki pozíciót. Nos, a választás utáni sajtótájékoztatón is elmondtam a napokban: Azért, mert
több tagtársam erre biztatott az elmúlt hónapokban. Indoklásukban
szerepelt a pártvezetés megújítása

iránti igény, illetve az elmúlt másfél
évben kecskeméti pártelnökként végzett munkám. Higgye el, alaposan
átgondoltam sokirányú egyéb feladataimat, mielõtt elhatároztam,
hogy vállalom a megmérettetést.
Vállaltam, mert vannak határozott elképzeléseim a belsõ struktúra átalakítása, illetve a tagságunk létszámbeli gyarapodása és nagyobb aktivizálása terén.
– Fordítsuk meg az eredeti kérdést: A civil szférában eddig végzett
sokirányú és dicséretes emberbaráti
munkája nem sínyli meg a jövõben,
hogy erre az újabb politikai pozícióra is vállalkozott?
– Nem. Sõt, a programomban
külön fejezetet szenteltem a baloldalhoz közelálló civil szervezetekkel
való együttmûködésnek. Két éve
szorgalmazom az országos vezetésnél, hogy az MSZP-nek legyen saját
karitatív szervezete, hiszen hazánk-

Király József (balra) rendszeres szervezõje és támogatója a nehézsorsú emberek étkeztetésének
ban az egyre növekvõ szegénység
egyre szélesebb emberbaráti összefogást sürget. Erre biztatom immár
megyeszerte párttársaimat, ahogy a
többi pártot is. Kecskeméti szervezetünkben már elindítottunk egy olyan
programot, amelyben a pénz- és
adománygyûjtésbõl, a meleg étel
osztásából egyre többen kiveszik részüket, sok civil segítõvel együtt. Kidolgozunk továbbá egy olyan ösztöndíj rendszert, amellyel támogatni
tudjuk majd azokat a fiatalokat,
akiknek a családja képtelen megteremteni a továbbtanulásuk megnövekedett anyagi feltételeit.
– Maradtak még megvalósulásra
váró álmai?

NÕNAPI Wellness akció
a Tisza-parti
Termálfürdõben

MUNKALEHETÕSÉG
Dekorációs kivitelezõnek
jogosítvánnyal, szerelési gyakorlattal

– Igen. A pályázatomban is leírtam, hogy egy olyan országban szeretnék élni, ahol a politikusok nem
uralkodnak, hanem szolgálják választóikat. Elsõsorban arra törekedve, hogy új munkahelyek teremtésével garantálják az emberek biztos,
becsületes megélhetését. És egy
olyan szocialista pártban szeretnék
tevékenykedni, amely egységes,
amelynek egyértelmû és határozott
politikai kiállása van a szociáldemokrácia eszméi mellett, miközben
büszkén vállalja magyarságát és
európaiságát. Közben segít a rászorultakon, és bátorítja azokat, akik
még többet szeretnének elérni közösségükért.

Nõnap alkalmából lepje meg hölgy ismerõsét
egy olyan kényeztetõ wellness kezeléssel,
mely tartalmaz egy egész testet érintõ
kecsketejes pakolást,
valamint egy 15 perces talpmasszázst.
Az ellazulást a formatervezett vízágy lebegõ érzése
és fényterápia segíti!

munkatársat keresünk.
Tel.: 30/9420-600

30 perces wellness kezelést
csak 2000 Ft-ért kínáljuk

A

március 8-11. között.
Érdemes hát bejelentkezni
a 76/441-363-as telefonszámon,
vagy akár személyesen is a Tisza-parti
Termálfürdõ Wellness- és Gyógyászati részlegén.
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Akár vegánoknak és vegáknak is

Napi menü a kertészetiről
Néhány hete a nagy tapasztalattal rendelkezõ Jantovics Kft. vezeti a
Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Karának konyháját. A vállalkozás korábban a Kocsis Pál Mezõgazdasági Szakközépiskola konyháján fõzött naponta 700-800 adag ebédet, emellett az ÉZI büféjé nek üzemeltetésével és számos nagysikerû rendezvény, ünnepség
vendéglátásával szerzett magának elismerést.

Kecskemét polgármestere, dr.
Zombor Gábor tett látogatást a
napokban a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamaránál. Bor bély Lajos elnök a kamara életérõl, valamint az aktuális szak-

mai kérdésekrõl tájékoztatta a
vendéget, kiemelve egy megyei
örökségvédelmi szervezet és
egy megyei állami fõépítészi
státusz létrehozásának szükségességét.

Koncert és vallomás

Oláh Ibolya, a népszerû énekesnõ is ebédet osztott februárban a

kecskeméti Boldog
Karol Wojtyla Barátság Központban. Az
étkezés elõtt egy rögtönzött
koncerttel
ajándékozta meg lelkes hallgatóságát,
majd õszintén beszélt
a nehéz sorsú embereknek saját életérõl, gyermekkoráról, nélkülözéseirõl is.

A gyakorlott csapat az új helyen is hasonló sikereket szeretne
elérni. Egyelõre ugyan csak töredékét használják a konyha teljes
kapacitásának, de folyamatosan
nõ az étterem látogatottsága: a
fõiskola hallgatóin és dolgozóin
kívül külsõsök is növekvõ számban térnek be ebédelni.
A többféle leves, fõétel és
desszert mellett vegán és vegetáriánus menüt is kínálnak helyben
fogyasztva, valamint házhoz szállítva. Hétfõtõl péntekig 11 és 14
óra között lehet ebédelni, a büfészolgáltatásokkal pedig egész
nap várják a betérõket. A menü
helyben fogyasztva 750, kiszállítással 780 forint. A napi étlapról
levesek 150-tõl 420, fõételek
390-tõl 790 forintig válaszhatók.
Érdemes rájuk gondolni rendezvények lebonyolításakor, hideg-

tálak rendelésekor és kitelepülések alkalmával is.
Egyéb részleteket és a napi
menüt megtalálják az érdeklõdõk a Facebook-on a Kertészeti
Fõiskola konyhája név alatt és a
jantovicskft.hu oldalon.

Búcsú egy alkotó embertől, egy segítő jó baráttól
Nemcsak Ballószögön, de Kecskemét tágabb környékén is – városban és falun – százak döbbentek meg azon a fagyos februári hétvégén, amikor a futótûzként terjedõ gyászhírt hallották.
Hihetetlen, de igaz: végleg elment a Halász Gabi!
A jeles és sikeres vállalatvezetõvel, a forrószívû családapával,
a sziklakemény, erõs hitû robotossal pillanatok alatt végzett az
infarktus.
Fél évszázadot élt – csak. A
halál sosem jön jókor és mindig
igazságtalan. Halász Gábornak
– Ballószög érdemes díszpolgárának – azonban tényleg még
élnie kellett volna! Földi mértékek szerint most ért volna be a
mûve, a vállalása. Szinte a semmibõl – akaratból, szorgalomból, tudásból –, emberfeletti
energiákkal munkálkodva, ha-

talmas mûvet hozott létre. Sok
ember munkahelyét, sok-sok jó
partner megélhetését teremtette
meg, és nemes áruval szolgált
ezreket.
Nagyon élt, nagyon küzdött – mert
szerette volna bizonyítani, és példájával
bizonyította is: az
ember nagyra érdemes, sokra képes. A
„gondolj merészet,
nagyot és tedd rá
életed” idea mintapéldája volt. A gondolat, a hit és az ambíció indította útra nap mint nap korán reggel, hogy intézze vállalkozásának – igazából az embereinek –
az ügyeit. Példája sokakat ragadott meg.
Megrendült emberek sokasága állt könnyezve Halász Gábor

ravatalánál. Mindenki, aki ismerte, tudta: egy kicsikét most
mindenki magát is temeti. A korán ketté- tört élet fájdalom, de
az, aki ismerte ezt az égõ szívû
embert, az tudhatja:
nem volt értelmetlen
és nem volt kudarcos a léte. Mert maradnak itt sokan,
akik ebbõl a példából merítenek anynyit, hogy gyõzelemre vigyék saját
csatájukat, kiteljesítsék alkotó pályájukat. Halász Gábor velünk marad, reánk száll minden erõ, ami
testébõl kiszállt – ha fölidézzük
pályáját a kezdetektõl, a szegénységtõl, a hentessegéd robotos világától a cégalapító, gyárépítõ szerepig. Élete hit volt és
remény.

Halász Gábortól, barátunktól és
támogatónktól búcsúzik a Wojtyla
Ház sorsközössége is. Jól tudjuk:
néha keményen fogalmazott. A
szegénységet gyakran azonosította
az önsors-romboló tehetetlenséggel, az emberi gyengeséggel.
Nem ismerte, milyen lehet munka
nélkül, száraz kenyérért, lehullott
csikkért, rongyokért tengõdni a világban. Jó szíve, mély embersége,
szolidaritása azonban le tudta
gyõzni kérlelhetetlen racionalitását. Valami lényegeset megérzett
abból a bibliai tanításból, amely
minden okoskodást legyõz, és
amelyre Krisztus tanított. A lázároknak mégiscsak van valamilyen
méltánylandó, titkos igazságuk…
Ezekre a nemes vállalásokra és az
elhunytért elmondott imáinkra emlékezzék az Úr, amikor Halász Gabi a ítélõ trónja elé kerül!
Nyugodj békében Testvérünk!
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Hagyománytisztelet és borturizmus
Az idei tél egyik leghavasabb napján indult útnak a kecskeméti Wojtyla
Ház és a Porta Egyesület baráti köre Izsák felé, hogy az 52-es fõút
mentén megtekintse a jó hírû pincészet európai uniós támogatással
épült új létesítményét, a Birkás Bor- és Pálinkaházat. Ezt a turisztikai
szempontból is kiemelkedõ beruházást nem légbõl kapott ötlet szülte,
hiszen ennek a tradicionális pincészetnek – a minõségi borok mellett –
kezdetektõl nagy erõssége a borturizmus, a borforgalmazás. Rendszeresen szerveznek Izsákon és Szabadszálláson – a borászat két központjában – gasztronómiai ínyencségekkel és néphagyományokat feleleve nítõ programokkal színesített borkóstolókat.
– Családunkban a legnagyobb hangsúly a tradíciókon
van. Apai nagyapánkról, Birkás Menyhértrõl maradt fenn
az a legenda, hogy az õsi
orgoványi birtokán mindig
mindennek megvolt a helye,
katonás rendben sorakoztak a
szõlõmûvelési eszközök. Elõször apám, majd én is felborítottam ezt a rendszert, hogy
megújítva, hatékonyabbá tegyük a munkákat – mondta el
a kecskeméti látogatóknak a
neves borász, B i r k á s Z o l t á n tulajdonos. – Ám a végén mégis
újra és újra be kellett látnunk,
hogy az eredetei rendszer volt
a legtökéletesebb. Mindazt,
ami fontos, tõle tanultuk: a
szakma szeretetét, tiszteletét. A
természet az igazi nyugalmat
és egyensúlyt sugározza felénk,
ezeket az értékeket szeretnénk
megjeleníteni a borainkban is.
Jelenleg nyolc hektáron gazdálkodunk és további hat hektár területünk új telepítés. A
fajtaválasztékunkban a hangsúly a hungarikumnak számító
szõlõkön van, mint az eredetvédett izsáki Arany Sárfehér, az
Alföldnek oly kedves Cserszegi
Fûszeres, vagy éppen a bíborszínû, zamatos Kadarka. Nem
feledkezünk el ugyanakkor a

szítünk belõle. Szeretünk kísérletezni, hogy a lehetõ leghûbb
képet tudjuk adni az izsáki borkultúráról, elképzeléseinkrõl,
tradícióinkról.

Kékfrankosról sem, melybõl
egyaránt készül ropogós rozé
és komoly vörösbor. Nyitottak
vagyunk ugyanakkor a nemzetközi fajtákra és pincészetünk
választékában is megjelent a
chardonnay, az ottonel muskotály és a rajnai rizling, mely különleges évjáratokban betöpped. Ilyenkor kései szüreteléssel desszert bort, vagy ha lehetõségünk engedi, jégbort is ké-

– Sokáig komoly gondot
okozott, hogy nem volt egy
egységes birtokközpontunk,
ahol megfelelõ környezetben
tudtuk volna fogadni a vendégeinket. Erre a problémára lett
gyógyír az új borházunk, mely
a lehetõ legmagasabb színvonalon fogadja vendégeit Izsák–
Kurjantópusztán. A rendezvényházunkban a környék
gasztronómiáját és kulturális

értékeit szeretnénk megjeleníteni, képviselni, állandó és folyamatosan változó programjaink révén. A Birkás Bor- és
Pálinkaház kitûnõen alkalmas
céges és családi rendezvények
lebonyolítására: 52 fõs kóstolóteremmel várjuk a csoportok
jelentkezését.
Számtalan országos elismerést nyertek az elmúlt évek
során a Birkás Pincészet kitûnõ
borai. Csak az elmúlt esztendõre visszatekintve is elmondhatjuk, hogy sikerekbõl nem volt
hiány: Cserszegi Fûszeresük a
megye legjobb fehér bora lett.
Emellett jól szerepeltek a Kékfrankosból készült rozéjukkal és
a Kadarkájuk is szép elismeréseket hozott a borversenyeken,
nem beszélve az Arany Sárfehérrõl. Mivel mennyiségi és minõségi szempontból egyaránt
jó szõlõtermést hozott az elmúlt év, a most megszentelt új
boraik ugyancsak szép sikerekre számíthatnak az idei szakmai megmérettetéseken –
mondták el a méltán bizakodó
tulajdonosok a kecskeméti látogatóknak.
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„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Takarékoskodjon a takarékszövetkezetnél
Tartós Befektetési Betétszámlán
legalább 500.000 Ft elhelyezésével!
A betét 5 év után kamatadó-mentes. Minden évben újabb szerzõdés
köthetõ. A betéthez a kamatot a Takarékszövetkezet évente jóváírja.
A kamat a jegybanki alapkamathoz kötött.
Jelenlegi betéti kamatok éves
7,2-7,5%
A Takarékszövetkezet további kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses (nem adómentes) számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg 7,5%
Féléves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat + 1,25% kamat együttese, jelenleg éves 8,25%
Egyéves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves 8,75%
További szinvonalas kamatok 1,3,4,7,13 havi lekötésekre
bankszámlán és betétkönyvben.
Netb@nk vagy Elektra internetbank szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.
Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak.

Pénzügyi szolgáltatásainkról tájékozódjon a kirendeltségeinken.
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020),
Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)
JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

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

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

Két keréken gyorsabb, olcsóbb, egészségesebb
A betoppanó tavasz egyre több kerékpározót csal a szabadba Kecske méten is. A kellemes idõ és a kellemetlen benzinárak sokakat ráébresz tenek arra, hogy a biciklizés valójában egészség- és pénztárcakímélõ,
remek módja a közlekedésnek. Három-négy tankolás árából már egy
kiváló kerékpárt vásárolhatunk, amivel gyorsabban célba juthatunk
Kecskeméten, mint autóval. Gondoljunk zsúfolt közútjainkra, az útfel bontások és közlekedési lámpák sokasága által lassított tempóra, ami kor a volánt szorongatva szitkozódunk!
A leggyorsabb, legolcsóbb és
leginkább környezetbarát közlekedést választók figyelmébe
ajánljuk a Bringa Centrum néven ismert, kecskeméti Trombita
utcai kerékpárüzletet. Itt egy helyen minden megtalálható.
Electra, Capriolo, Gepida,
Neuzer, Kelly's Koliken, Kross,
Mali, Mongoosse, Monocikli,
Schwinn-Csepel – ezernyi remek
kerékpártípust rejtenek ezek a
márkanevek. De ebbõl a szaküzletbõl az sem távozhat üres
kézzel, aki valamilyen kiegészítõt, tartozékot vagy alkatrészt
keres kétkerekûjéhez.
– Valóban tavasszal kezdõdik
a jelentõsebb érdeklõdés a kerékpárok és az alkatrészek, kiegészítõk iránt, ami kitart a melegebb hónapokban – tájékoztatta lapunkat Banó József üzletvezetõ. – Változatlan a strapabíró, megbízható Schwinn-Csepel
bicikli népszerûsége, hiszen kiváló az ár-érték aránya. A legolcsóbb 27 ezer forintos kerékpártól a 750 ezer forintosig, jelentõs nálunk az árak skálája, de
ez azt is jelzi, hogy milyen széles
körû a kínálatunk. Ahogy más

felkeres
bennünket
a
Facebook-on.
– Az elmúlt hetekben bõvült
szaküzletünk alapterülete. Az átalakításoknak
köszönhetõen
még nagyobb árukészletet tudunk raktározni, és a mûhelyünk
is tágasabb lett, ahol a használt
bringák szervizelése, felújítása
történik. Ez az egyik legkeresettebb szolgáltatásunk, amit igyekszünk mindig rövid határidõn
belül elvégezni. A kerékpárok
egyedi, igény szerinti összeszere-

árucikkeknél, a bicikliknél is sok
minden múlik a márkán, illetve
a felszereltségen. Mert az egyiken például kontrafék van, a
másikon meg olajos tárcsafék.

Az Electra például olyan, mint
autók között a Jaguár. Hangoztatjuk is, hogy gyerekektõl az
idõsekig, kezdõktõl a profikig, itt
mindenki megtalálja a számára
megfelelõ kétkerekût.
– Most indulok a fõvárosba, a
hétvégi Bringaexpora, ahol
6500 négyzetméteren, mintegy
60 gyártó mutatja be új termékeit a Hungexpo B pavilonjában. Szaküzletünk tavaszi árait
ez a seregszemle is befolyásolja,
hiszen itt kiderül, hogy mennyi-

ért tudjuk beszerezni az új típusokat, új márkákat. Tehát érdemes betérnie hozzánk mihamarabb annak, akit az újdonságok
érdekelnek.
– Akcióink közül évek óta a
legnépszerûbb, amikor új kerékpár vásárlása esetén a használt bringát beszámítjuk. Rendszeres az is, hogy a külsõ és
belsõ bicikligumik árából 25
százalék engedményt adunk. Új
kétkerekû vásárlása esetén
ajándékot adunk, ha a vevõ

lésére is vállalkozunk, szaktanácsért pedig bárki, bármikor,
bátran fordulhat hozzánk.
BRINGA CENTRUM
Kecskemét,
Trombita u. 2
Telefon/fax: 76/322-526
e-mail:
bringacent@gmail.com
www.kecskemetibringa.hu
Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 9-tõl 18 óráig
Szombaton 9-tõl 12 óráig

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.kecskemeturna.hu

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Az évek óta hagyományosan megrendezésre
kerülõ SOBRI HALNAPOK keretében
az Öreg Tanyacsárda ismét tárt kapukkal várja
minden kedves vendégét!
Étlapunkról szemezgetve:
 Ízelítõ füstölt halakból
 Ropogós haltepertõ makói lilahagyma gyûrûvel, csípõs paprikakrémmel
 SOBRI halászlé tésztával
 Filézett vegyes halászlé (harcsa, ponty és belsõség) házi gyufatésztával
 Tilápiafilé
gombás, fehérboros rákraguval, medvehagymás
szélesmetélttel
 Pisztrángfilé mandulás bundában Gribiche mártással
 Tejfölös szürke harcsafilé szalonnás burgonyával, sült paprikával,
paradicsommal
 Vajhalfilé paradicsomos fokhagymás ruccolával, karottás pudinggal

2012. március

2012. március

Fantáziával minden megoldható!
– Egyetlen mondatban így fogal mazza meg Tollasné Szemerédi
Ida azt a filozófiát, amit virág és
ajándéküzleteivel képvisel: Kis
pénz, nagy mutatvány. A kreativi tást, egyediséget és eredetiséget
kedvelõ vendégek körében jól is mertek az Izsáki út 56. szám alatt,
a Pápics Halászcsárda szomszédságában és az Auchan Áruházban
hosszú ideje mûködõ üzletek. Ez
utóbbi azonban nemrégiben új
helyszínre költözött, így az ünnepek alatt már a Március 15-i utcai
Spar Áruházban várja a régi és új
vásárlókat.
– Változik-e a megjelenés, az
üzleti felfogás?
– Hûek maradtunk a régi, bevált stílushoz és ugyanabban a
szellemiségben visszük tovább az
üzletet, amit megszokhattak tõlünk vevõink az elmúlt húsz évben. Az új városrészben egyrészt
közelebb jöttünk azokhoz a régi
vásárlóinkhoz, akik a Vacsi-köz,
Széchenyiváros térségébõl kijártak hozzánk, másrészt pedig sze-

www.civilnaplo.hu
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Fantázia Virágbolt

Egyediség és eredetiség
retnénk új partnereket, üzletfeleket
is megnyerni. Várjuk mindazokat,
akikhez közel áll az
egyedi, a különleges iránti igény.
Valljuk, hogy ez
nem
pénztárca
függõ!
– A kecskeméti
Boldog
Karol
Wojtyla Barátság
Központ állandó tá mogatójaként rend szeresen szállítanak
virágokat a szegény
sorsú embereket felkaroló intéz ménybe. Miért tartják ezt fontosnak?
– A virág épp olyan múlékony,
mint az élet. Addig azonban rengeteg szépséget és örömöt tartogat. Ezek az emberek nem tudná-

nak ilyesmire költeni, de így az õ
életükbõl sem marad ki ez az
örömforrás.
– A Virágember-díjnak alapításától támogatói. Szép példája ez
a közéleti szerepvállalásnak.
– Örömmel veszünk részt eb-

ben a munkában, és igazi boldogság, hogy ilyen komoly rangot
vívott ki magának ez az elismerés.
Büszkék vagyunk arra a kilenc Virágemberre, akik életútjukkal,
emberi és szakmai példamutatásukkal kiérdemelték a díjat.

Kedvezményes pihenés
a hévízi***Ágnes Hotelben
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218
e-mail: agneshotel.heviz@gmail.com; web: www.agneshotel.hu

2012. április 30-ig (kivéve 2011. december 22.–2012. január 2. idõszak)
érvényes akciónk keretében kínáljuk üdülési csomagunkat.
3 nap/2 éjszaka/2 fõ részére:
bõséges reggelivel, fürdõházunk komplett wellnesrészlegének
korlátlan
használatával (feszített víztükrû fedett medence, szauna, pezsgõfürdõ, sókamra), ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel, ingyenes, zárt
parkoló használatával

25.900 Ft
(+ IFA 420 Ft/fõ/éj)

www.civilnaplo.hu
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Sunday Lunch a Három Gúnárban

Családok vasárnapi örömebédje
„Hideg sültek vegyesen, szárnyas
májjal töltött tojás franciasalátával, házi pástétom zellersalátával,
húsleves májgaluskával, bográcsgulyás csipetkével, tintahal karikák orly módra, sonkás-gombás
gnocci, penne carbonara, rántott
gomba, csülkös-pacalpörkölt,
harcsapaprikás galuskával, erdélyi rakott káposzta, kunsági pulykapecsenye, rablóhús nyárson,
házi disznótoros, pangasius szeletek dubarry módra, rántott sertésszelet, csirkemell szûcsmester kedvére, rántott csirkemáj, csirkemell
csíkok párizsiasan, házi somlói
galuska, Gundel-palacsinta…” –
Gondolná valaki, hogy fentebb
most nem egy népszerû szakácskönyv tartalomjegyzékét soroltuk
fel, hanem a Kecskeméti Három
Gúnár Rendezvényház legutóbbi,
vasárnapi Sunday Lunch étlapjából idéztünk néhány részletet?
A világszerte kedvelt, angol

A Sunday Lunch a jövõben is
biztos menedéke marad az éhes
családoknak, az ínyenc vendégeknek. A házigazdáktól tudjuk,
hogy minden vasárnap szeretettel
várják rendezvényházukba (Kecskemét, Festõ út 8.) az érdeklõdõket, ahol 12-tõl 15 óráig korlátlan mennyiségben válogathatnak
a gazdag kínálatból. A szabadszedéses ebéd ára 2.200 Ft/fõ,
gyermekeknek hatéves korig nem
kell fizetni, 6-12 éves korig 1.300
Ft/fõ. Üdülési csekket, Szép Kártyát (OTP, MKB, K&H), étkezési
kártyát és utalványt elfogadnak
(Ticket
Restaurant/Edenred,
SodexoPass, Cheque Dejeuner,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány).
Elõzetes asztalrendelés ajánlott.
Kapcsolat:
Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Tel.: 76/483-611
Fax: 76/481-253
e-mail: info@haromgunar.hu

A közelmúltban a neves kecskeméti Aurin Énekkar adott mûsort a Há rom Gúnár Rendezvényházának vasárnapi szabadszedéses ebédjén
nyelvterületrõl származó szabadszedéses vendéglátóforma, a vasárnapi örömebéd intézményesítésével már évek óta töretlen sikert arat rendezvényházában a
Három Gúnár. Ami nem csoda,
hiszen vonzó ebben a kínálatban,
hogy mérsékelt áron 25-30 étel
közül válogathat a kedves vendég. A káprázatos bõség és a
csodálatos ízvilág pedig vissza-

csalogat mindenkit, aki egyszer
ide betért.
Kecskemét belvárosában ennek
a terülj-terülj asztalkám rendszernek a meghonosítása remek ötlet
volt, bár nem lehet könnyû feladat
éveken át megtartani ezt a színvonalat. Mondhatni: ez igazi vendéglátói kihívás, és méltán dicséri
a Három Gúnár szakácsainak
mesteri felkészültségét.

A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ márciusi MÛSORA
NAGYSZÍNHÁZ
1. csütörtök
2. péntek
3. szombat
7. szerda
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
12. hétfõ
13. kedd
14. szerda
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
20. kedd
21. szerda
22. csütörtök
23. péntek
24. szombat
25. vasárnap
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek
31. szombat

19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Apáczai Cs. J. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Bessenyei Gy. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Berky L. b.
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
Kodály Z. b. – bemutató
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
Tersánszky J. J. b.
19.00
ÁTVÁLTOZÁSOK
Németh L. b.
19.00
A három testõr és a Jeti – a L'art pour l'art Társulat elõadása
11.00, 14.00 POPEYE – Budapest, RaM Colosseum
19.00
Boldogság – ExperiDance produkció
19.00
A Máltai Szeretetszolgálat Jótékonysági Koncertje
17.00
WINNETOU
Latinovits Z. b.
17.00
WINNETOU
Bajor G. b.
19.30
PILLANTÁS A HÍDRÓL – zártkörû elõadás
15.00 A RÉGI HÁZ
15.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Gombaszögi E. b.
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
Benedek E. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Gózon Gy. b.
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
Jókai M. b.
19.30
BÁNK BÁN
17.00
WINNETOU
Petõfi S. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Blaha L. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Csortos Gy. b.
19.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Jászai M. b.
19.00
MASZK GÁLA
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
LaFontaine b.
15.00
A KÉTBALKEZES VARÁZSLÓ
Móra F. b.
19.30
BÁNK BÁN
19.00
A RÉGI HÁZ
15.00
AZ ELTÖRT KORSÓ
Honthy H. b.

KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ
2. péntek
3. szombat

19.00
19.00

AMAZONOK
AMAZONOK

Kecskemét, Katona József tér 5.

4. vasárnap
6. kedd
8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
12. hétfõ

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

13. kedd
14. szerda
16. péntek
17. szombat
24. szombat
25. vasárnap
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek
31. szombat

19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
15.00

1. csütörtök
2. péntek
3. szombat
7. szerda
9. péntek
10. szombat
14. szerda
15. csütörtök
17. szombat
18. vasárnap
20. kedd
24. szombat
25. vasárnap

19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.30
19.30

BOLDOGTALANOK
BOLDOGTALANOK
BOLDOGTALANOK
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ – Budapest, Klebelsberg Kuno Mûvelõdési
Központ
A RÉGI HÁZ
A RÉGI HÁZ
„ODESSZA A ZSIDÓK PARADICSOMA”
AMAZONOK
PILLANTÁS A HÍDRÓL
AMAZONOK
3. SZÍNTÁR (színmûvészeti egyetemek találkozója)
3. SZÍNTÁR
3. SZÍNTÁR
3. SZÍNTÁR
3. SZÍNTÁR

RUSZT JÓZSEF STÚDIÓ SZÍNHÁZ
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
VACSORA NÉGYESBEN
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
KARAMAZOV TESTVÉREK
VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Színház
VACSORA NÉGYESBEN – Budapest, Thália Színház

A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.


Tel.: 501−170



e−mail: titkarsag@kecskemetikatona.hu



www.kecskemetikatona.hu

