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Wojtylás zászló
Különleges ajándékot kapott a
napokban a kecskeméti Wojtyla
Ház. A szegény családok étkezte-
tését, gondozását felvállaló intéz-
mény évek óta visszatérõ segítõje,
Elzbieta Modzalewska Veszprém-
bõl – ahol rendezõként dolgozik –
jött el ismét a hírös városba, hogy
hónapokig készített ajándékát át-
adja a a legendás pápa nevét vi-
selõ sorsközösségnek. A megle-
petés, az öröm, a csodálkozás és
az õszinte tisztelet egyszerre ült ki
a Wojtyla-család tagjainak arcá-
ra, amikor meglátták a nekik ké-
szített csodaszép zászlót. Az egyik
oldalán a Szent II. János Pál pápa
felirat felett a szentté avatási kép
látható sárga-fehér alapon. A
másik oldalán a Wojtyla Ház ne-
ve, az intézmény logóján lévõ arc-
képpel, piros alapon látható. A

betûket Elzbieta saját kezûleg hí-
mezte. Látogatásakor elmesélte
az áprilisi szentté avatási, római
szertartáson szerzett emlékeit,
majd egy közös ima után a ren-

dezõnõ segített az aznapi ebéd
kiosztásában. Felvételünkön a
szép ajándék és készítõje látható
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseefffel, az intézmény
igazgatójával.
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Szentté avatták a huszadik század
két legnagyobb hatású pápáját.
Az április 27-i szertartást FFeerreenncc
ppááppaa vezette a vatikáni Szent Pé-
ter téren, több mint félmillió za-
rándok elõtt. Az élõ televíziós
közvetítéseknek köszönhetõen vi-
lágszerte kétmilliárd ember követ-

te nyomon az ünnepi istentisztele-
tet. Ott volt a Vatikánban a nyu-
galmazott XXVVII..  BBeenneeddeekk is – aki
tavaly idõs korára és megromlott
egészségére hivatkozva lemon-
dott az egyház irányításáról – és
kivételes pillanatoknak lehettünk
tanúi, amikor két pápa átölelhet-

te egymást, majd közösen imád-
kozhatott.

Ferenc szentatya méltatta a két
szent pápát, XXIII. Jánost és II. Já-
nos Pált, mondván: mindketten
sokat tettek a békéért és az em-
berek jólétéért. A római zarándo-
kokkal együtt milliók ünnepeltek

a világ számos
pontján, különö-
sen a lengyel pápa
szülõföldjén. Ha-
talmas tömeg
gyûlt össze Krak-
kóban: Karol
Wojtyla pápává
választása elõtt a
dél-lengyelországi
nagyváros bíboros
érseke volt.

A kecskeméti
Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ is
nagyszabású ün-
nepséget szerve-
zett névadójának

szentté avatása tiszteletére. A sze-
gény családok gondozását végzõ
intézmény elõtt – a harangszót
követõen – a helyi nemzetõrök
tisztelegtek a nagy pápa szobrá-
nál. Az ünneplõ közönséget
MMoonnss..  MMeennyyhháárrtt  SSáánnddoorr pápai
káplán-plébános, SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaa--
ttaakkii  KKllaauuddiiaa alpolgármester és
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff, az intézmény
alapítója köszöntötte e dicsõséges
alkalomból. A beszédek a Karol
Wojtyla iránti tiszteletrõl, nagysá-
gáról és világi tetteirõl szóltak. Az
ünnepségen közremûködött a
Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus
– JJáámmbboorr  ZZssoolltt karvezetõ vezény-
letével –, illetve GGuullyyááss  KKrriisszzttiiáánn,
aki II. János Pál pápa intelmeibõl
olvasott fel részleteket.

A közös koszorúzást követõen
az ünneplõ közösség átsétált a
Barátok templomába, ahol
szentté avatási, megemlékezõ
szentmisét tartott BBáárrkkáánnyyii  EErrnnõõ
atya.

A szentté avatás kecskeméti ünnepe

A kecskeméti FFaarrkkaass  ÁÁggóó ismét
megrendezi Mozdulj meg és se-
gíts! címû  jótékonysági torná-
ját, melynek teljes bevételét új-
ra a Wojtyla Ház rászorulóinak
ajánlja fel. 

A korábbi sportcsarnoki tré-
ningekkel (felvételünkön) ellen-
tétben legközelebb a friss leve-
gõt és a kellemes idõt is élvez-
hetik a sportos támogatók, hi-

szen június 2-án 18 órakor a
szabadban tartja óráját a fit-
neszedzõ. A vízmû domb terüle-
tén, a  wakebord pálya szom-
szédságában található focipá-
lyán várja egyórás tornára a
mozogni szeretõ és segíteni
akaró érdeklõdõket. Az ezer fo-
rintos díjért – szokás szerint – a
tornán kívül meglepetés-aján-
dékokat is kapnak a résztvevõk.  

Jótékonysági torna
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Ezt a nevet viseli az ágasegyházi
hagyományõrzõ egyesület: Nem
adjuk fel! A minap ellátogattak a
Wojtyla Házba. Nem elõször tet-
ték: a nyugdíjas csoport tavaly
egy vicces elõadással kedveske-
dett az intézmény gondozottjai-
nak. Ezúttal viszont az általuk ké-
szített töltött káposztát és keltka-
lácsot hozták el Kecskemétre.

Vass Gabriella, az egyesület
alapítója elmondta, hogy már
három hónappal ezelõtt elkez-
dõdtek az elõkészületek és a szer-
vezkedések, hogy hogyan, mivel
támogassák a szegény családok
étkeztetését, gondozását felválla-
ló Wojtyla sorsközösséget. A láto-

gatás napján pedig már hajnali
négykor talpon volt a lelkes társa-
ság – mert tényleg nem adják fel!
–, hogy elkészítsék a századagos
ebédet.

Az egyesület tagjai magukkal
hozták HHaarrbbuullaa  IIssttvváánn atyát,
Ágasegyháza plébánosát is, aki
öt éve vezeti a település katoli-
kus közösségét. Ebéd elõtti
imát és áldást is vele együtt
mondtak a gondozottaknak,
arra buzdítva mindenkit, hogy
a nehéz pillanatokban jusson
eszükbe az ágasegyházi hagyo-
mányõrzõk neve, és nyugodtan
ismételjék el néhányszor bizta-
tásként.

Már a nevük is biztatás: Nem adjuk fel!

Interjú dr. Zombor Gábor polgármesterrel

Hatalmas lendületeket kapott Kecskemét
A közelmúltban megválasztott
új Parlamentben a népjóléti bi-
zottság elnöke dr. Zombor Gá-
bor, Kecskemét jelenlegi pol-
gármestere lett. Megnövekedett
feladatai mellett fontosnak tart-
ja, hogy kecskeméti városveze-
tõként az utolsó pillanatig táv-
latokban gondolkodjon. Úgy
véli, bárki legyen az utódja, an-
nak jó lesz ezt a virágzó, stabil
gazdálkodású megyeszékhelyet
vezetnie.    

––  ÁÁpprriilliiss  66--áánn  fföölléénnyyeesseenn
nnyyeerrttee  aa  ppaarrllaammeennttii  vváállaasszzttáásstt,,
mmaajjdd  öönn  lleetttt  aazz  úújjoonnnnaann  llééttrree--
hhoozzootttt  nnééppjjóóllééttii  bbiizzoottttssáágg  eellnnöö--
kkee..  UUggyyaannaakkkkoorr  aazz  õõsszzii  hheellyyhhaa--
ttóóssáággii  vváállaasszzttáássookkiigg  mmeeggyyeeii  jjoo--
ggúú  vváárroossuunnkk  ppoollggáárrmmeesstteerrii  ttee--
eennddõõii  iiss  öönnrree  vváárrnnaakk..  MMeennnnyyiirree
mmeeggtteerrhheellõõ  eezz  ííggyy  eeggyyüütttt??

– Az elmúlt két ciklusban a
polgármesterség mellett parla-
menti képviselõként is dolgoz-
tam, 2006-tól a szociális,
2010-tõl pedig az egészségügyi
bizottság tagja voltam. Így nem
idegen számomra az új feladat
sem, és megszoktam a szoros
idõbeosztást. Annyiban minden-
képpen más a jelenlegi munka,
hogy ebben a ciklusban a bi-
zottságok szerepe felértékelõ-

dik. Hiszen a részletes szakmai
viták nem a Parlamentben, ha-
nem a bizottságokban zajlanak
majd.

––  MMiibbeenn  llááttjjaa  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb
kkiihhíívváásstt  aazz  eeggéésszzssééggüüggyy  tteerrüüllee--
ttéénn??  MMiinn  vváállttoozzttaattnnaa  bbiizzoottttssáággii
eellnnöökkkkéénntt  ééss  mmiillyyeenn  ttoovváábbbbii  lléé--
ppéésséékkeett  tteennnnee,,
hhaa  öönn  vváállttaannáá
SSzzóóccsskkaa  MMiikk--
llóósstt  aazz  áállllaamm--
ttiittkkáárrii  sszzéékk--
bbeenn??

– Eddigi pá-
lyafutásom so-
rán mindig is
kapcsolatban
voltam az
egészségügy-
gyel, mond-
hatni „testkö-
zelbõl” láttam
a pozitív és
negatív ten-
denciákat egyaránt. A legsúlyo-
sabb kérdés a szociális betegel-
látás, amely tízmilliárdokat
emészt fel. A népjóléti bizottság
számára ennek a megoldását
gondolom a legnagyobb kihí-
vásnak. Annak idején kórház-
igazgatóként is azt hangoztat-
tam, hogy csak a szociális és

egészségügyi szféra összefogá-
sával lehet megfelelõ válaszo-
kat találni erre a társadalmi
problémára. Az államtitkárság-
ról egyelõre nem tudok nyilat-
kozni, hiszen ilyen döntés nincs.

––  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree--
kkéénntt  mmii  kkööttii  llee  aazz  iiddeejjéétt  aa  hhááttrraa--

lléévvõõ  hhóónnaappookk--
bbaann??  KKii  lleesszz  aazz
uuttóóddjjaa??

– Egy város
vezetése olyan
folyamatos mun-
ka, amelyben az
utolsó pillanatig
távlatokban le-
het csak gondol-
kodni. Amikor
2006-ban a
k e c s k e m é t i e k
megtiszteltek bi-
zalmukkal, ak-
kor közösen in-
dítottuk el a vá-

rost egy olyan fejlõdési pályán,
amelynek minden lépését tuda-
tosan felépítettük, és ennek
eredményei mostanra beértek.
Kezdtük azzal, hogy stabil,
fenntartható költségvetést állí-
tottunk össze, amely úgy képes
biztosítani a kötelezõ felada-
tok, valamint a nem kötelezõ,

de a város lakossága számára
fontos teendõk elvégzését,
hogy nem veszünk fel mûködé-
si hitelt. Legalább ennyire fon-
tos volt a lehetõ legjobban élni
az uniós források adta lehetõ-
ségekkel, amelyeknek köszön-
hetõen, az intézményi és gaz-
dasági szférába összesen mint-
egy 100 milliárd forintnyi uniós
és hazai támogatás érkezett a
városba. Ugyancsak hatalmas
lendületet adott Kecskemét fej-
lõdésének a Mercedes Gyár,
melynek idetelepülése bizony
nem szerencse kérdése volt,
hanem sokan és sokat dolgoz-
tunk azért, hogy ránk essen a
választás. Az elmúlt hónapok-
ban komoly segítséget – ha
úgy tetszik, egy újabb nagy
lendületet – jelentett az adós-
ságátvállalás, hiszen a Magyar
Kormány ezzel megteremtette a
lehetõséget az önkormányza-
toknak arra, hogy tiszta lappal
indulhassanak. Mindent össze-
vetve: arról még nincs döntés,
hogy ki lesz Kecskeméten a Fi-
desz-KDNP polgármesterjelölt-
je, de az bizonyos, hogy jó lesz
majd ezt a virágzó várost ve-
zetni az elkövetkezõ esztendõk-
ben is. 
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A Kiskunsági Nemzeti Park, a
Porta Közhasznú Egyesület, a
Corvina Általános Iskola és Óvo-
da Mátyás Király Általános Isko-
lája 26. alkalommal hirdette meg
a Madarak és fák napi képzõmû-
vészeti pályázatát. Az idén a
Herman Ottó emlékév alkalmá-
ból rendezték meg ezt a méltán
népszerû természetvédelmi meg-

mérettetést. A pályamûvek díjki-
osztó ünnepségét és a beérkezett
legjobb gyermekrajzok kiállításá-
nak megnyitóját a napokban tar-
tották az iskola aulájában. LLóócczzii
LLáásszzllóó igazgató üdvözlõ beszéde
után, ünnepi mûsorral köszöntöt-
ték a kiállítás egyik megteremtõ-
jét, a 75 éves SSzzaabbóó  ZZssuuzzssaa nénit,
aki 50 éve pedagógus, és hosszú

évek óta a gyermekrajz kiállítás
szervezõje. Ezután Vida Antal a
Nemzeti Környezetügyi Intézet
osztályvezetõje, a Herman Ottó
emlékév koordinátora megemlé-
kezett az utolsó magyar polihisz-
torról, a természettudósról, majd
megnyitotta a tárlatot. A díjkiosz-
tás elõtt a Mátyás Király Általá-
nos Iskola tanulói kulturális mû-

sorral szórakoztatták a résztvevõ-
ket. A természetvédelmi pályáza-
ton 32 pályázó részesült egyéni
díjazásban és öt tanuló kapott
különdíjat. A megnyitón kiemel-
ték a pályázatban legeredmé-
nyesebben közremûködõ iskolá-
kat, és virággal köszönték meg a
felkészítõ tanárok lelkiismeretes
munkáját.

Természetvédelem gyermekrajzokon
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VI. Izsáki Tészta Majális
Gondfelejtő, családias hangulatban

Ma már nem csak az izsákiak-
nak kínál élményt ez a nagysza-
bású rendezvény, hiszen hazánk
minden tájáról – sõt határainkon
túlról is – érkeztek látogatók az
elmúlt hétvégén lezajlott VI. Izsá-
ki Tészta Majálisra. MMoonnddookk  JJóó--
zzsseeff polgármester köszöntõjét
követõen Bányai Gábor ország-
gyûlési képviselõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke mondott elismerõ
szavakat az izsákiak hagyomá-
nyossá vált tavaszi rendezvényé-
rõl, majd meggyújtotta a ven-
dégségbe érkezett székelyud-
varhelyi Kék Iringó Néptánc-
együttes bográcsa alatti lángot,
jelezve, hogy kezdetét vette az
idei tésztafõzõ verseny. 

A rendezvény hírnevét kétség-
telenül a jelleget adó Izsáki
Házitészta Kft. remek száraztész-
ta termékei alapozták meg,
amelyek két évtizede megtalál-
hatók az ország szinte minden
élelmiszer üzletében. Sõt, a ha-
gyományokat követve, a nagy-
mamáink receptjei alapján ké-
szülõ, kiváló minõségû és ízû
izsáki tésztafélék méltán egyre
népszerûbbek külföldön is. 

– Majálisunk programjai is
jobbára a hagyományokat köve-
tik, a népzenét, a néptáncot, il-
letve a népi iparmûvészetet pre-
ferálva – mondta el lapunknak
PPrriikkkkeell  LLáásszzllóó. – Tavaly az tette
különlegessé ezt a rendezvényt,
hogy egybeesett a pünkösdi ün-
nepekkel, így egy nappal meg-
hosszabbítottuk mi is a majáli-
sunkat: A szombati programok
után vasárnap egy családi ke-
rékpáros túrára invitáltuk az ér-
deklõdõket, a város és környé-
kének nevezetességeit érintve.
Ám az volt a tapasztalatunk,
hogy alapos szervezõmunka nél-
kül egy ilyen túrát nem kísér kel-
lõ érdeklõdés. Ezért az idén ettõl
eltekintettünk, a szombati prog-
ramokra koncentrálva. Szeren-
csére az önkormányzat a kezde-
tek óta támogat bennünket, úgy
anyagilag, mint a szervezést se-
gítve. Ebben az évben nem sike-
rült szereznünk központi pályá-
zati támogatást, így még na-
gyobb terhek hárultak ránk, de
folyamatosan keressük a megol-
dási lehetõségeket, hogyan le-
hetne még gazdagabb progra-

mokkal még
színesebbé,
ugyanakkor
a szervezõk
által kevésbé
rá f i z e t é s e s
rendezvény-
nyé tenni az
Izsáki Tészta
Majálist. Per-
sze úgy, hogy
az eredeti el-
képzelésün-
ket, a csalá-

dias jelleget megõrizhessük. Mert
a legfontosabb az együttlét, a
közös fõzés, szórakozás öröme.    

– Egész héten kértük a Jóistent,
nehogy tönkretegye a mai majá-
lisunkat a viharos idõjárás. Ettõl
félve döntöttünk úgy, hogy ez al-

kalommal a diákok ne indulja-
nak a tésztafõzõ versenyen – nyi-
latkozta JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé. – Ed-
dig meghallgatásra leltünk az
égieknél, hiszen délelõtt kellemes
idõnk volt, így sikeresen lezajlott
a VII. Kolon Kupa országos kör-
futó verseny, a Vándorló Sodrófa
elnevezésû tésztagyúró bajnok-
ság, és közben hetvenöt bog-
rácsban elkészültek az idei fõzõ-
verseny finomságai is.   

– Most is érkeztek érdeklõdõk-
kel teli buszok a környezõ telepü-
lésekrõl, ahol ugyanúgy számon
tartják és várják már az Izsáki
Tészta Majálist, mint a helybeliek.
Több családnál direkt ilyenkor
jön látogatóba az ország más vi-
dékein élõ rokonság. Vagyis telje-
sen egyet értünk Prikkel Lacival

abban is, hogy ennek a rendez-
vénynek meg kell õrizni a csalá-
dias jellegét. Ha kitelepítenénk
ezt a majálist a városközpontból
a külváros valamelyik részére –

ÖÖsssszzeejjöötttt  eeggyy  bbaarrááttii  ttáárrssaassáágg  mmaajjáálliissoozznnii  hhaatt  eesszztteennddõõvveell  eezzeellõõtttt  aa  VViinnoo
éétttteerreemm  uuddvvaarráánn,,  ss  nnééhháánnyy  bbooggrrááccssbbaann  kküüllöönnbböözzõõ  ttéésszzttaaéétteelleekkeett  ffõõzztteekk
aa  hheellyyii  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  tteerrmméékkeeiibbõõll..  AA  jjóóll  ssiikkeerrüülltt  bbuulliinnaakk  hhaammaarr
hhíírree  mmeenntt  aa  vváárroossbbaann,,  ss  aa  kköövveettkkeezzõõ  éévvbbeenn  mmáárr  aalliigg  fféérrtteekk  eell  aazz  éérrddeekk--
llõõddõõkk  aazz  éétttteerreemm  kkeerrtthheellyyiissééggéébbeenn..  EEkkkkoorr  ddöönnttöötttt  úúggyy  PPrriikkkkeell  LLáásszzllóó  aa
vveennddééggllááttóóhheellyy  vveezzeettõõjjee,,  iilllleettvvee  JJuuhháásszz  SSáánnddoorr  ééss  ffeelleessééggee  aazz  IIzzssáákkii
HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  ttuullaajjddoonnoossaa,,  hhooggyy  eeggyy  ccssaallááddcceennttrriikkuuss  iizzssáákkii  rreennddeezzvvéénnyytt
ccssiinnáállnnaakk  eebbbbõõll  aazz  öösssszzeejjöövveetteellbbõõll,,  ttéésszzttaaffõõzzõõ  vveerrsseennnnyyeell,,  ssppoorrttrreennddeezz--
vvéénnyyeekkkkeell,,  kkiirraakkooddóó  vváássáárrrraall,,  ddaallooss--zzeennééss  pprroodduukkcciióókkkkaall  tteerreemmttvvee  iiggaa--
zzii  mmaajjáálliissii  hhaanngguullaattoott..

(folytatás a 6. oldalon)
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ez az ötlet is felvetõdött már –,
akkor lehet, hogy nem csak ránk
hárulna minden anyagi áldozat,
minden szervezõ munka, hanem
más vállalkozások is bekapcso-
lódnának. De biztos vagyok ben-
ne, hogy ez esetben el is veszíte-
né ezt a sajátos, családias han-
gulatát a majálisunk. A mai idõk-
ben sok gonddal-bajjal kell meg-
küzdeniük az embereknek. Egy
ilyen sokszínû rendezvény leg-
alább ideig-óráig feledteti velük
a problémáikat, miközben örül-
hetnek a programoknak, látniva-
lóknak, a finom ételeknek, ita-
loknak és egymásnak – hangsú-
lyozta Juhász Sándorné. 

Az égiek csak délután öt óráig
voltak kegyesek a VI. Izsáki Tész-
ta Majálison résztvevõ sokaság-
hoz. Ekkor ugyanis, hatalmas esõ

zúdult a városra, de valójában ez
sem tudta elvenni az emberek jó-
kedvét. 

S a szervezõk erre a lehetõség-

re is fel voltak készülve: több
nagyméretû sátor adott oltalmat
a felhõszakadás ellen a majális
résztvevõinek, így szinte zavar-

talanul megtarthatták az esti
néptánc gálát és a koncerteket
is gondfelejtõ, családias hangu-
latban. 

(folytatás az 5. oldalról)

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Részletes feltételeket a kirendeltségekben elhelyezett üzletszabályzat tartalmazza: 
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!

GARANTÁLT KAMAT
fél- és egy éves, illetve 7 napos lekötésnél

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM    3,00%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM    2,90%
7  napra  lekötött betét éves kamata és EBKM    2,80%

Feltételek:
Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori 
jegybanki alapkamat +0,50% ill. 0,40% ill. 0,30%.

7  napra lekötött betét éves kamata és EBKM    2,65%

„SZÖVETKEZETI MINÕSÉGÛ” 
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Feltételek: 
Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +0,15%. 

Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM    2,90%
Fél  évre lekötött betét éves kamata és EBKM    2,80%

Feltételek: 
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A lekötött betét éves kamata a mindenkori jegybanki alapkamat +0,40%,
ill. 0,30%.

Színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 13 havi lekötésekre 
bankszámlán és betétkönyvben.

Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.
NetB@nk (internetbank) vagy Electra szolgáltatás

a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás.

Valuta és deviza szolgáltatások.
Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes „Szimmetria-hitel”.

Széchenyi Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált 
kisvállalkozói, NHP-KKV  hitelek.

TELJES KÖRÛ LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI FINANSZÍROZÁS.
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

BEKE ÉS BEKE 2000 KFT
Építõipari vállalkozás,

tüzelõ- és építõanyag kereskedelem
Telephely: Izsák, Sárfehér Major 

Tel./fax: 76/569-119, 06-30/9381-109

Kóstoltak már friss kecskesajtot
jóféle vörösborral? 
Ínycsiklandozó csemege higgyék el nekünk! Fedezze fel Ön
is ezt a különleges csodát! Kóstoljon meg ma is valami újat!
Termékeinket a tej minden lényeges alkotóelemét megõrzõ
alapanyagokból készítjük. Sokoldalúan felhasználható, egye-
di ízvilágú termékeinkkel a magyar sajtkultúra fejlesztéséhez
és az egészséges táplálkozás népszerûsítéséhez is hozzá
kívánunk járulni. Elsõszámú nyersanyagunk, a kecsketej,
különösen nagy értékû, kiváló dietétikai hatású tápanyagfor-
rás, amely vitamintartalma és könnyû emészthetõsége révén
elsõrendû alkotóeleme az egészséges étrendnek.

6070 Izsák, Vadas dûlõ
Tel.: 76/569-105, fax: 76/569-104

Mobil: 30/943-2014
www.garabonciassajt.hu

alfoldi@garabonciassajt.hu

Júlia Malom Kft.
Kunszállás, Malom út 1.

Tel.: 76/587-660 
Fax: 76/587-659

e-mail: 
juliamalom@juliamalom.hu

www.juliamalom.hu
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Kecskemét Város Bora
Harmadszor nyert a Dimenzió Borászat

Az elegáns megjelenésû,
sárgászölden csillogó fehérbor
a fajta jellegét nagyon sajáto-
san, az alföldi vidékre jellem-
zõen és nemesen viseli magán.
Illata a szõlõvirágra emlékez-
tet, amiben megjelenik a ka-
millához, de fõként a citrusféle
gyümölcsökhöz hasonló
ízvilág, s amit orientális fûsze-
rekre emlékeztetõ aromaanya-
gok gazdagítanak. Hosszan
érezhetõ szép utóízei a borfo-
gyasztóban felejthetetlenné te-
szik ezt a finom italt.

A Dimenzió Borászat mûkö-
désének alapja Kecskemét-
Miklóstelep és Kerekegyháza
határában levõ 30 hektáros
terület, melybõl jelenleg 12

hektáron folyik minõségi szõ-
lõtermelés. KKoovvááccssnnéé  DDrraabbaanntt
KKaattaalliinn tulajdonos az Szõlésze-
ti és Borászati Kutató Intézetnél
vezetõ borászként dolgozott
18 éven át, jelentõs gyakorlati
tapasztalatot szerezve a szõlõ-
bor-készítésben és -kezelés-
ben. Férje, KKoovvááccss  AAnnddrrááss, a
Hagyó Kft. ügyvezetõje. Cége
a borászati erjesztési és auto-
matizálási technológiában pi-
acvezetõ, több mint 120 mo-
dern borászati üzemben tech-
nológiai beszállító. Berendezé-
seik és rendszereik a termelõi
szférában lévõ borászatokon
kívül megtalálhatóak a közép-
fokú és felsõoktatási intézmé-
nyekben, valamint a kutatóinté-

zetekben is. A házaspár közös
jelenléte és felügyelete, vala-
mint a borászatban évtizedes
tapasztalattal rendelkezõ kollé-
gák munkája garantálja a pré-
mium kategóriás termékek  lét-
rejöttének lehetõségét.

Kecskemét környékén évszá-
zadok óta díszlett a szõlõ, e te-
rület fontosságát a filoxéravész
emelte ki, ugyanis itt nem pusz-
tított a szõlõgyökértetû, mert,
ahogy eleink mondták: „kiszúr-
ta a szömit a homok”. A hatva-
nas években több ezer hektár
szõlõt telepítettek, ami mára je-
lentõsen megcsappant, és a
nagyüzem helyett a családi vál-
lalkozások, emberléptékû mé-
retekkel kezdenek kialakulni.
Ezek egyike a Dimenzió Borá-
szat, ahol különös tekintettel
próbálják a termékeik között ki-
emelni a  Hungarikumokat,

melyek a kövidinkából és ka-
darkából készített, a szakma és
a fogyasztók által is elismert
gyönyörû borok. 

Számos nemzetközi és hazai
versenyeredménnyel büszkél-
kedhetnek, melyek méltóan bi-
zonyítják a törõdést, a kemény
munkát és alázatot, amit a bo-
rászat mindennapjaiban tanú-
sít. Nagyon sokat jelentenek a

cég minden munkatársának a
versenyeredmények, amik jó
visszajelzések arra, hogy a mél-
tatlanul „elhanyagolt” Alföldön
is lehet kiváló minõségi borokat
készíteni.

– Nagyon örülünk, hogy is-
mét elnyerhettük Kecskemét Vá-
ros (Fehér)bora címet – nyilat-
kozta lapunknak Kovácsné
Drabant Katalin. – Kiemelt fon-
tosságú számunkra, hogy ismét
képviselhetjük városunkat! S re-
méljük, sikereink tovább segítik
majd a Duna Borrégió (el)is-
mertségét is a jövõben, ami
számunkra kiemelt jelentõségû
cél. Pincészetünk nyitva áll az
érdeklõdõk számára, ahol min-
denki személyesen megismer-
kedhet borainkkal, vagy a hét
minden napján honlapunkon
(www.dimenzioboraszat.hu) is
online leadhatja rendelését!

DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt
CCíímm::  66000000  KKeeccsskkeemméétt,,

SSzzaarrkkááss  ddûûllõõ  9999//AA
TTeelleeffoonn::  ((7766))  770022--662288,,

((2200))  331100--88559999,,
((3300))  664499--00660044

FFaaxx::  ((7766))  770011--662266
ee--mmaaiill::

bboorr@@ddiimmeennzziioobboorraasszzaatt..hhuu
wweebb::  wwwwww..ddiimmeennzziioobboorraasszzaatt..hhuu

MMoossttaannttóóll  eeggyy  éévviigg  aa  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  RRaajjnnaaii  rriizzlliinngg  sszzáárraazz  ffeehhéérr  nnee--
ddûûjjee  vviisseellii  eeggyy  éévviigg  ––  HHeettéénnyyii  JJóózzsseeff  ééss  KKeerreesszztteess  JJóózzsseeff  bbaallllóósszzööggii  tteerr--
mmeellõõkk  kkaaddaarrkkáájjáávvaall  kkaarrööllttvvee  ––    aa  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa  eelliissmmeerrõõ  ccíímmeett..
AA  nneevveezzéésseekk  mmaaggaass  sszzáámmaa  iiss  aazztt  bbiizzoonnyyííttjjaa,,  hhooggyy  aa  tteerrmmeellõõii  bboorrvveerrssee--
nnyyeekkeenn  ttöörrttéénnõõ  mmeeggmméérreetttteettééss  ééss  aa  bboorrbbíírráállóó  bbiizzoottttssáággookk  áállttaall  mmeeggffoo--
ggaallmmaazzootttt  jjeelllleemmzzéésseekk  ppoozziittíívv  hhaattáássssaall  vvaannnnaakk  aa  bboorráásszzookk  mmuunnkkáájjáárraa,,
tteelljjeessííttmméénnyyéérree  ––  hhaannggzzootttt  eell  aa  nnaappookkbbaann,,  aa    KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  ééss  KKöörr--
nnyyéékkee  TTeerrmmeellõõii  BBoorrvveerrsseennyy  ddííjjkkiioosszzttóó  üünnnneeppssééggéénn..  AA  sszzaakkeemmbbeerreekk  sszzee--
rriinntt  aazz  aa  tteennddeenncciiaa  iiss  mmeeggffiiggyyeellhheettõõ,,  hhooggyy  aa  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa
mmeeggttiisszztteellõõ  ccíímm  vviisseellééssee  kkiivváállóó  rreekklláámméérrttéékkkkeell  bbíírr::  mmiinndd  aa  ccíímmeett  eellnnyyee--
rrõõ  bboorráásszzaatt,,  mmiinndd  ppeeddiigg  aa  KKuunnssáággii  BBoorrvviiddéékkeenn  tteerrmmeelltt,,  úúggyynneevveezzeetttt  hhoo--
mmookkii  bboorrookk  tteekkiinntteettéébbeenn..  AA  DDiimmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  eeggyyéébbkkéénntt  iimmmmáárr  hhaarr--
mmaaddsszzoorr  vviisseellhheettii  eezztt  aa  rraannggooss  ccíímmeett..
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Kecskemét Város Bora

A Hetényi család kadarkájának titka

A Hetényi Pincészet és Szõlõis-
kola egy családi tradíciókra épülõ,
több generációs gazdaság. Szõlõ-
termesztéssel, ezen belül is szõlõ
szaporítóanyag termeléssel, borá-
szattal és falusi turizmussal foglal-
koznak.

– Nyolchektáros, tesztelten vírus-
mentes törzsültetvényünk telepíté-
sét 1998-ban kezdtük meg. Ma 25
fajtából rendelkezünk saját szapo-
rítóanyag-bázissal – mondta el la-
punknak HHeettéénnyyii  JJóózzsseeff.. – A meg-
termelt szõlõ egy részébõl minõsé-
gi borokat készítünk, amit bal-
lószögi pincészetünkben értékesí-
tünk. Egy csaknem száz éve épült,
klasszikus pincérõl van szó a tele-
pülés Bem utcájában. Nagyon el-
hanyagolt, romos állapotban volt
ez az ingatlan, amikor jó tíz éve az
öcsém megvásárolta. Olyan ütem-
ben tettük rendbe, újítottuk fel,
ahogy az anyagi lehetõségeink en-

gedték. Ma már kíná-
lunk itt fehér, rosé és
vörös borokat egyaránt,
a kóstolók alkalmával
pedig a pincében 40
fõig tudunk vendéget
fogadni, az erre kialakí-
tott galérián.

– Nem az elsõ alka-
lom, hogy a kedves ba-

rátommal, Keresztes Józseffel kö-
zösen készített termékünk elnyerte
a Kecskemét Város Bora elisme-
rést, hiszen a kadarkánk 2011-ben
is viselhette ezt a kitüntetõ címet.

Mi alapvetõen nem palackozunk,
és a rangos elismeréseket elnyert
borainkat csak igen korlátozott
mennyiségben kínáljuk. Összesen
mintegy százhektónyi különféle
bort állítunk elõ évente, közülük a

kadarka a pincészetünk zászlósbo-
ra, de ebbõl is csak 10-15 hektó-
nyi készül. Egyébként ennek a faj-
tának az a tulajdonsága, hogy
úgymond évjáratfüggõ, vagyis nem
mindig lehet csúcsminõségû nedût
produkálni belõle.

– Sokan kérdezik, hogy miért
nem építünk nagy palackozót, mi-
ért nem növeljük többszörösére a
mennyiséget, kialakítva boraink
nagykereskedelmi forgalmazását.
Mindig azt válaszolom, hogy mi

nem akarjuk kinõni jelenlegi mére-
teinket. Persze fejlesztéseket terve-
zünk, de ezek inkább a minõség
további javítását és nem a meny-
nyiség növelését szolgálják majd. A
kutató intézetektõl származó, ala-

pos szelekciókon átesett, folyama-
tos ellenõrzések alatt tartott törzs-
szõlõkbõl telepítünk még egy-két
hektárnyit, megnövelve a jelenlegi
termõterületünket. De a vesszõho-
zam miatt továbbra is korlátozzuk a
terméshozamot, ami egyébként
kétségtelenül a szõlõ minõségének
javulását eredményezi. Nagyon
egyszerûen fogalmazva: nem
mindegy minõségileg, hogy egy tõ-
ke húsz vagy csak öt fürtöt nevel,
mert más a tápanyag eloszlása.
Ugyanakkor egy szõlõfeldolgozó
üzem létesítésén is gondolkodunk,
ahol lehetõvé válhatnak a korsze-
rûbb technológiai fejlesztések –
nyilatkozta Hetényi József. – De
alapvetõen maradunk a családi
keretek között, ami a bortermelést
illeti. Nem feledve, hogy a jó bor
titka a kiváló szõlõben, illetve a
precíz, higiénikus borászati szak-
munkában rejlik.   

HHeettéénnyyii  JJóózzsseeff  ééss  ccssaallááddjjaa
66004411  KKeerreekkeeggyyhháázzaa,,  

FFaalluu  ddûûllõõ  3344//BB
TTeell..::  2200//448855--6600--8811,,

2200//449900--6600--5544
PPiinnccee::  BBaallllóósszzöögg,,  BBeemm  uu..  1133..

ee--mmaaiill::
hheetteennyyiijjoozzsseeff@@ddeellttaanneett..hhuu  

AA  nnaappookkbbaann  aa  vváárroosshháázzáánn  rreennddeezzttéékk  mmeegg  aa  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  ééss  KKöörrnnyyéékkee
TTeerrmmeellõõii  BBoorrvveerrsseennyy  ddííjjkkiioosszzttóó  üünnnneeppssééggéétt..  AAzz  iiddéénn  kkiieemmeellkkeeddõõeenn  ssookkaann
vveerrsseennyyeezztteekk::  3366  tteerrmmeellõõ  9955  mmiinnttáávvaall  nneevveezzeetttt..    AA  zzssûûrrii  vvééggüüll  1122  aarraannyy,,  2288
eezzüüsstt  ééss  3311  bbrroonnzzéérreemmmmeell  mmiinnõõssíítteettttee  aa  nneeddûûkkeett..  AA  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa
ccíímmrree  aa  bboorrvveerrsseennyy  1188  mmiinnttáájjáátt  kkíínnáállttáákk,,  ss  aazz  áállttaalláánnooss  jjóó  mmiinnõõssééggnneekk
kköösszzöönnhheettõõeenn  oollyyaann  nneehhéézz  vvoolltt  aa  ddöönnttééss,,  hhooggyy  aazz  iiddéénn  eellõõsszzöörr  eeggyy  ffeehhéérr  ééss
eeggyy  vvöörrööss  bboorr  iiss  eellnnyyeerrhheettttee  eezztt  aa  mmeeggttiisszztteellõõ  ccíímmeett..  ÍÍggyy  eeggyy  éévviigg  ––  aa  DDii--
mmeennzziióó  BBoorráásszzaatt  sszzáárraazz,,  ffeehhéérr  rraajjnnaaii  rriizzlliinnggjjee  mmeelllleetttt  ––  HHeettéénnyyii  JJóózzsseeff  ééss  KKee--
rreesszztteess  JJóózzsseeff  bbaallllóósszzööggii  tteerrmmeellõõkk  kkaaddaarrkkáájjaa  lleetttt  KKeeccsskkeemméétt  VVáárrooss  BBoorraa..
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ÁGNES HOTEL, HÉVÍZ
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218

agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu

– szállás kétágyas szobában vagy stúdió

apartmanban

– bõséges villásreggeli,

– korlátlan wellnessrészleg-használat,

fürdõköpeny-használat

– ingyenes zárt parkoló,

– ingyenes Wi-Fi használattal

(az étteremben)

– Aquafitness hétfõn és csütörtökön 
18:00-18:55-ig

– Kozmetikai és wellness kezelésekbõl 
10% kedvezményt biztosítunk

– fejenként egy 30 perces masszázs
– ingyenes zárt parkoló
– ingyenes WI-FI használat a szobákban is
– a kozmetikai kezelésekbõl 

10% kedvezményt biztosítunk

Három Gúnár 
Borest és grillparádé a hangulatos teraszon

Az épületszárnyakkal ölelt belsõ
udvarban gondozott gyeppel és
növényekkel szegélyezett, hatal-
mas terasz várja mindennap azo-
kat, akik a jó idõ beköszöntével
ellátogatnak a Hotel Három Gú-
nár éttermébe. Valóban egy idilli,
csendes zöldsziget ez, az autóktól
zajos kecskeméti belvárosban.
Akár száz vendéget is le tudnak
ültetni a hatalmas napernyõk alá
a szabadban, ahol lehetõséget kí-
nálnak grill-partik, családi, egye-
sületi, céges összejövetelek meg-
rendezésére is.

A kitûnõ konyhájáról közismert
étterem személyzete minden te-
kintetben nagy hangsúlyt fordít a
rugalmasságra és az egyéni igé-
nyek maximális figyelembevéte-
lére. A nyári estéken hangulato-
san megvilágított, kellemes tera-
szon – jó idõ esetén – élõzenével
kedveskednek a vendégeknek,
egy kiváló bárzongorista közre-

mûködésével. Az ínyencek kü-
lönbözõ meglepetésekre is szá-
míthatnak a kerthelyiségében
egész nyáron át, a borkóstolók-
tól a legízletesebb
ételkülönlegessége-
kig. Az elsõ ilyen
nagyszabású progra-
mot június 13-án,
pénteken tartják, ami-
kor Grande Frittmann
borestre várják az ér-
deklõdõket. Ekkor az
egyik legkiemelke-
dõbb magyar borász,
a soltvadkerti
Frittmann János kínál-
ja majd díjnyertes nedûit a Mer-
cedes Hovány közremûködésé-
vel. A 19 órakor kezdõdõ bores-
tet egy remek újdonsággal kötik
egybe a Hotel Három Gúnár ét-
termének teraszán: az elsõ sza-
badszedéses grillparádéval. A
menüajánlat: baconos harcsa

szeletek vagy rablóhús nyárson és
további ínyenc falatok. 

Ki ne szeretne a naplementében
vagy akár a csillagos ég alatt, ter-
mészetes és csendes környezetben
ünnepelni? A kerthelyiségben
nemcsak grill-partik, borestek vár-
ják az érdeklõdõket, hanem arra
is vállalkozik az étterem személy-
zete, hogy romantikus helyszínt te-
remtsen a szerelmes párok örök
fogadalomtételének: a boldogító
igen kimondásától, az újdonsült
házaspár és násznép fotózásán

át, a több fogásos gasztronómiai
csodákig, itt minden egy helyen
megoldható, megtalálható a tö-
kéletes esküvõhöz. Különbözõ,
személyre szabott menü ajánlato-
kat és szálláscsomagok összeállí-
tását is lehet igényelni, hiszen a

legfontosabb, hogy minden ven-
dég elégedett legyen a Három
Gúnár étteremben. Ezek a cso-
magok nem csupán az árakat
foglalják magukban, hanem a ki-
váló minõséget és az elsõ osztályú
kiszolgálást is garantálják.

Legyen szó grill-partiról, eskü-
võrõl, családi évfordulóról vagy
egy kellemes baráti beszélgetés-
rõl, találkozóról, a Három Gúnár
étterem mindig szeretettel és ver-
senyképes árakkal várja vendé-
geit!

HHáárroomm  GGúúnnáárr  éétttteerreemm
KKeeccsskkeemméétt,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  11--77..

AAsszzttaallffooggllaallááss,,  iinnffoorrmmáácciióó::
TTeell..::  7766//448833--661111
FFaaxx::  7766//448811--225533

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@hhaarroommgguunnaarr..hhuu  
wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu

Akciós napok 2 fõ, 3 nap, 2 éjszaka 35.600 Ft (+ IFA 450 Ft/fõ/éj)
Érvényes: 2014. augusztus 31-ig

Használja fel nálunk SZÉP-kártyáját!
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A kecskeméti Porta Egyesület
díszterme ismét egy csodás ki-
állításnak ad helyet. A napok-
ban nyílt meg ugyanis RRookkoollyyaa
IImmrree természetfotós figyelmet
érdemlõ tárlata, a Barátok
temploma melletti helyiség-
ben. Az alkotónak – bevallása
szerint – gyerekkora legszebb
emlékei kötõdnek azokhoz az

alkalmakhoz, amikor édesap-
jával az erdõket járták és
gombákat gyûjtöttek. A Dél-
Alföld 37 különbözõ gomba-
fajtáit tárja közszemlére a fo-
tómûvész. Az érdeklõdõ kö-
zönségnek a kiállítást GGiillllyy
ZZssoolltt, a Kiskunsági Nemzeti
Park osztályvezetõje nyitotta
meg.

Csodás természetfotók

Több templom, mûemlék, szak-
rális kegyhely rekonstrukciójára
vállalkozott az elmúlt esztendõk
során KKiirráállyy  JJóózzsseeff (felvételün-
kön középen) mûemlékvédelmi
építész, illetve az általa vezetett
kecskeméti Free Line Kft. És te-
gyük hozzá: a legtöbb esetben
teljesen önzetlenül, karitatív

módon. Legutóbb a mûkert-
városi kápolnánál elkészült kál-
vária egyik stációját finanszíroz-
ta családjával. A keresztút egy
másik állomását jelképezõ al-
kotás költségeit a Kecskeméti
Városszépítõ Egyesület fedezte
(amelynek évek óta Király Jó-
zsef az elnöke).

Királyi stációk
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,

BBaabbaaúússzzááss  mmiinnddeenn  kkeeddddeenn
Minden kedden 9.30-tól babaúszásra várják a csemetéket a fedett

uszodában található bébi medencében.

SSzzeerrddáánnkkéénntt  TTeerrmmááll  SSzzeerrddaa  5500%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnnnyyeell
Szerdán a napi belépõ ára csak 800 Ft. Ha e napon nálunk étkezik és

készpénzben fizet, az ételek árából a belépõ felmutatásával 
50% kedvezményt adunk.

CCssüüttöörrttöökköönn,,  sszzoommbbaattoonn  ééss  vvaassáárrnnaapp  iinnggyyeenneess  
SSzzaauunnaa  SSzzeeáánnsszzookk  nnaappii  kkééttsszzeerrii  kkeezzddéésssseell..

18 és 19 órai kezdésssel várjuk ezeken a napokon ingyenes 
Szauna Szeánszainkra. Különleges felöntésekkel intenzívebbé teszik 

a szaunázás élményét. 

11  hheetteess  nnyyáárrii  aakkcciióóss  vvaakkáácciióó  TTiisszzaakkééccsskkéénn  aa  ffüürrddõõ  kkeemmppiinnggjjéébbeenn::
üdüljön családjával (2 felnõtt és 2 gyerek) egy hétig: csupán 35.370 Ft. 

NAGYCSALÁDOSOKNAK ÚJABB KEDVEZMÉNYEK!

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

30 éve tulajdonos a Tisza−parti
Termálfürdőben a Szabó család.
Jubileumi akciók, meglepetések

egész évben! 
KÖVESSEN BENNÜNKET WEBOLDALUNKON ÉS A FACEBOOKON,

JÁTSSZON ÉS NYERJEN! www.thermaltiszapart.hu
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Elveszíteni egy hozzátartozónkat
vagy barátunkat mindig nagyon
szomorú esemény. Ám egyre
több emberrõl derül ki ebben az
érzelmileg zorduló világban,
hogy hiába élt nagyvárosban,
egyetlen hozzátartozója, barátja,
ismerõse sincs, aki elkísérné utol-
só útjára. A kecskeméti Wojtyla
Ház sorsközössége évek óta
odafigyel ezekre a magányosan
elhunyt embertársaira. A napok-
ban nyolc olyan halottnak adtak

végsõ tiszteletet, akiknek hozzá-
tartozóit nem lehetett felkutatni.
A Kecskeméti Köztemetõben Fe-
kete Gábor diakónus tartott sze-
rény búcsúztató szertartást. Imáik
Simon József, Gyulai Károly,
Helmli Károly György, Mezõ
Gyuláné, Magyar Mihály
Sándorné, Kocsis Sándor, Kapás
Imre és Baranyi Andrea halva
született gyermekének lelki üdvé-
ért szóltak, majd zenével, verssel
búcsúztatták el az elhunytakat. 

Közös búcsúztatás

TeSzedd!
– akció

A kecskeméti Wojtyla Ház
önkéntes csapata is csatla-
kozott a TeSzedd! elnevezésû
országos akcióhoz a napok-
ban. 

Több helyszínen is tevé-
kenykedtek a lelkes brigá-
dok. Egyik munkaterületük a
Kurucz tér volt, ahol még ta-
valy az Ürgés projekt kereté-
ben elültetett facsemetéket a
Porta Egyesület. Itt most kör-
bekapálták és kigazolták az
önkéntesek a fák környékét,
miután a szétdobált szemetet
összeszedték. 

A második helyszín a
Wojtyla téri park volt, ahol
szemétszedés után gazolás,
fûnyírás várt rájuk, majd
rendbe tették a virágágyáso-
kat is. A nap eredményes
volt: 15 zsáknyi hulladékot
gyûjtöttek össze.

Kitüntetették Jósa tanár urat
Talán kevesen tudják, hogy valós
személy volt Jókai Mór Egy magyar
nábob címû regényének fõszereplõ-
je. Egy tiszafüredi nemes, akit nem-
csak bohémnak, hanem segítõkész-
nek is ismert a nép. Leszármazottja,
ddrr..  JJóóssaa  IIvváánn Kecskeméten él nyug-
díjas tanárként. A Katona József
Gimnáziumból ment nyugdíjba,
ahol magyar és orosz nyelvet taní-
tott. Jókai bohém hõsének leszár-
mazottja idõs kora ellenére tempe-
ramentumos, agilis polgára Kecs-
kemétnek, résztvevõje megannyi
karitatív megmozdulásnak, s nem
mellesleg: a város Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesületének elnöke.
Így nem meglepõ, hogy Magyaror-
szág honvédelmi minisztere jeles ki-
tüntetésben részesítette a napokban
dr. Jósa Ivánt a nyugállományúak
szervezetei, valamint a honvédelem
ügye érdekében huzamos idõn át
végzett áldozatos munkája elisme-
réseként: az Aranykor Kitüntetõ Cím
arany fokozatát vehette át a Honvé-
delem Napja alkalmából. 
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Boldog Karol Wojtyla Atyánk 
kecskeméti háza 

a szegényeket szolgálja.

Kecskemét, Wojtyla tér 1. 
Bankszámlaszám: 
52400078-17039273

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük, juttassanak a Karol Wojtyla Barátság Központ szegényeinek, gondozottainak 

tartós élelmiszert, konzervet, tésztát, süteményt, gyümölcsöt, vitaminokat, ruhanemût! 
Az adományokat a Wojtyla Háznál (Wojtyla tér 1.) 

lehet leadni, nyitva tartás szerint 8-tól 16 óráig.
Érdeklõdni a 06-76/505-041-es telefonszámon lehet.
Az önzés megöli az életet, az áldozat gazdaggá teszi!

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek 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

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882

Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Pintér József remek ügyek segítője volt

Eltávozott az évezred embere

A közismert keceli vállalkozó az el-
múlt években többször is nyilatko-
zott lapunknak, szakmai sikereirõl
és karitatív tevékenységeirõl sok-
szor tudósíthattunk. 

– Már nyolcéves koromban min-
dent ellestem apámtól, aki keveset
keresett, ezért a munkája mellett
tûzhelyeket javított. Megtanultam,
hogy kevés pénzbõl hogyan lehet
megélni, és hogy a sok pénzzel
hogyan kell jól bánni – nyilatkozta
PPiinnttéérr  JJóózzsseeff egy alkalommal, aki
sosem feledkezett meg arról, hogy
honnan indult, s hogy milyen to-
rokszorító tud lenni a szegénység.
És az ifjúkorban elsajátított készsé-
geket egész életében kiválóan ka-
matoztatta. Az 1980-as években õ
lett az egyik elsõ – a szocialista
rendszerben még idegenül hangzó
– magánvállalkozó. Gyára 1989-
ben épült fel – 40 év után ez volt az
elsõ magánvállalat, amelynek ava-
tásán az akkori miniszterelnök
mondott méltató beszédet.

A Pintér Mûvek elsõsorban ipari
robotokat, atomerõmûvekbe való
berendezéseket, speciális célgépe-
ket fejleszt ki és gyárt a mai napig.
Megrendeléseket kap a Paksi
Atomerõmûtõl, a NASA-tól, a Boe-
ingtõl, sõt a NATO-tól is. A gyár-
egység mellett található háromhek-
táros területen 1997-ben létrehozta
a neves vállalkozó – a Hadtörténe-
ti Múzeummal közösen üzemeltetett
– tízezer fegyvert bemutató hadi-
technikai parkját. Pintér Józsefet
1999-ben Angliában az évezred
emberének választották, 2000-ben
pedig Amerikában az Év Embere ki-
tüntetést kapta. Az összes elismeré-
sét fel sem tudnánk sorolni.  

– Ha siker van, minden van, min-
den mûködik és mindenki mosolyog.

Van egy nagyszerû termelõüzemem,
ahol százhatvan emberem tevékeny-
kedik. Bedolgozóink száma ezer kö-
rüli, a Paksi Atomerõmûben pedig
negyven szakembert foglalkoztatunk.
Sok milliárdot termelünk évente. Az a
hitvallásom, hogy amit még a nyere-
ség fölött is kitermelünk, azt visszafor-

gatom olyan dolgokba, amik az or-
szágot, Kecelt, de legfõképpen a Pin-
tér Mûvekben dolgozó emberek éle-
tét jobbá és boldogabbá teszik. Reg-
gel hattól mûszakzárásig velük va-
gyok. Mosolyuk és a köszöntésük a
siker. Egyszer majdnem elárverezték
mindenünket, de összefogott az ösz-
szes dolgozóm, minden privát vagyo-

nunkat rátettük, így megmaradt a
cég – emlékezett Pintér József. – Ez a
rendszerváltás tájékán történt, ami-

kor az orosz piac megszûnt. Reggel
még megvolt az egymilliárdos meg-
rendelésem, ugyanaznap délután
meg azt mondták, köszönjük, nem
kérjük. Öt év kemény munkájába ke-
rült veszélybe, de összefogással túlvé-
szeltük. 

Jótékonysági célokra sok milliót ál-
dozott élete, munkássága során Pin-

tér József. Az elmúlt esztendõkben
leginkább olyan kezdeményezéseket,
szervezeteket támogatott, amelyekkel
kapcsolatban biztos volt abban,
hogy a pénz valóban oda jut, ahová
kell. Ilyen többek között a kecskemé-
ti Wojtyla Ház. A II. János Pál pápa
életmûvét hordozó kecskeméti intéz-
mény gondozottjai és aktivistái egy-
szerre voltak boldogok és nagyon
szomorúak április végén. Ekkor avat-
ták szentté Rómában névadójukat,
de örömüket beárnyékolta a gyász,
hiszen napokkal késõbb végsõ bú-
csút kellett venniük neves támogató-
juktól, Pintér Józseftõl, aki alapításá-
tól intenzív kapcsolatot ápolt ezzel a
nemzetközi intézményhálózatba kap-
csolódó létesítménnyel. Már a
Wojtyla Ház felújításánál is segítõ
kezet nyújtott, s örömmel nyugtázta,
hogy a magánszemélyek, illetve a
külföldi és hazai vállalkozások – köz-
tük a Pintér Mûvek támogatásáéval
– e nyolc éve mûködõ intézményben
naponta 130 gondozott kap meleg
ételt és szociális gondoskodást.
Gyakran ellátogatott ide, ahol olyan
személyiségekkel találkozhatott, akik
régóta ápolják a II. János Pállal va-
ló kapcsolatot és személyes példá-
jukkal segítik a rászorulók felemelke-
dését. Többek között Ewa Filipiak,
Wadowice polgármester asszonya
és Herczegh Anita, a magyar köztár-
sasági elnök felesége is nagy szo-
morúsággal vette tudomásul, hogy
Pintér József már nem lehet ott a jú-
niusi találkozón a Wojtyla Házban.
Ahol mindig hálás szívvel fognak em-
lékezni rá.

SSzzoommoorrúú  lleevveelleett  ppoossttáázzttaakk  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,  aammii  ((kkiiccssiitt  rröövviiddííttvvee))  ííggyy  sszzóólltt::
KKeeddvveess  BBaarrááttaaiinnkk,,  TTiisszztteelltt  PPaarrttnneerreeiinnkk!!  NNeehhéézz  sszzíívvvveell  aaddoomm  ttuuddoommáássoo--
ttookkrraa//ttuuddoommáássuukkrraa,,  hhooggyy  ééddeessaappáámm,,  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff,,  aa  PPiinnttéérr  MMûûvveekk  aallaa--
ppííttóó  ttuullaajjddoonnoossaa,,  éélleettéénneekk  7700..  éévvéébbeenn  hhiirrtteelleenn  eellttáávvoozzootttt  kköözzüüllüünnkk,,  eezzzzeell
óórriiáássii  vveesszztteesséégg  éérrttee  ccssaalláádduunnkkaatt,,  vváállllaallaattuunnkkaatt..  EEzzúúttoonn  sszzeerreettnnéémm  ttuuddaatt--
nnii,,  hhooggyy  ffoollyyttaattoomm  aa  vváállllaallaatt  ttoovváábbbbii  iirráánnyyííttáássáátt,,  mmeellyybbeenn  11998866  óóttaa  ttee--
vvéékkeennyyeenn  rréésszztt  vveesszzeekk..  EEllkköötteelleezzeettttssééggeett  vváállllaallookk,,  hhooggyy  ttoovváábbbbvviisszzeemm  aazz
AAllaappííttóó  öörröökkssééggkkéénntt  rráámm  hhaaggyyootttt  mmuunnkkáássssáággáátt..  AA  ttrraaggiikkuuss  eesseemméénnyy  eell--
lleennéérree  aa  jjöövvõõbbeenn  iiss  eelleeggeett  ffoogg  tteennnnii  aa  vváállllaallaatt  mmiinnddeenn  sszzeerrzzõõddééssbbeenn  vvááll--
llaalltt  kköötteelleezzeettttssééggéénneekk..  AA  ccssaalláádd  ééss  aa  vváállllaallaatt  nneevvéébbeenn::  PPiinnttéérr  CCssaabbaa
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Mi más is lehetne kellemesebb
egy forró nyári nap éjszakáján,
mint hódolni a történelem, a mû-
vészetek és a velük összekapcsol-
ható értékek nyújtotta látványos-
ságoknak? Fedezzék fel otthonuk
környékén azokat a gyûjteménye-
ket, melyek eddig még ismeretle-
nek voltak, vagy válasszanak a
színes programkínálatból érdek-
lõdési körüknek megfelelõen!
Az elmúlt évek során kapcsolód-
tak e sikeres kezdeményezéshez a
kecskeméti oktatási és közmûve-
lõdési intézmények, mûvészeti
mûhelyek, civil szervezetek, sõt
különbözõ cégek is. A hírös város
Barátok templomának fõtéri ud-
varán a Porta Egyesület rendez-
vényei nagy sikert aratnak évrõl
évre. Ugyanezt a helyszínt vá-
lasztja az idén, június 21-én
megtartandó kecskeméti rendez-
vénysorozaton is a neves civil
szervezet. Találkozás a barátok-
nál: a város legrégebbi közössé-
gi pontján!

1199  óórraakkoorr::
FFeerreenncceess  AAkkaaddéémmiiaa::  
AAsszzttrriikk  nnyyoommáábbaann

EEllõõaaddóó::  DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk

1199..  3300  óórraakkoorr::
AA  kkeeccsskkeemmééttii  ffeerreenncceesseekk  éélleettee::

bbaarraannggoollááss  aazz  eeggyykkoorrii  
rreennddhháázzbbaann

Egykori ferences miseruhák 
bemutatása

2200  óórraakkoorr::
ÉÉrrsseekkii  kköönnyyvvpprreemmiieerr

Ismét megjelenik egy új kötet a
kecskeméti Wojtyla Ház Karitász
Könyvek sorozatában. Az exkluzív
kiadvány dr. Bábel Balázsnak, Ka-
locsa-Kecskemét érsekének az el-
múlt hónapokban elhangzott em-
lékezetes beszédeibõl, elõadásai-
ból, prédikációiból ad gondosan
szerkesztett válogatást.
A fotókkal gazdagon illusztrál ki-
advány – az elmúlt esztendõben
megjelentetett, A hit erejével címû
könyvhöz hasonlóan – fõegyház-
megyénk ünnepi eseményeirõl, az
érsekséget leginkább foglalkozta-
tó, hittel, hitéletünkkel kapcsolatos
problémákról ad sokszínû kereszt-
metszetet. A beszédek egy része
civil rendezvényeken hangzott el,
vagyis nemcsak az egyházközség
tagjait, hanem mindenkit igyekszik
megszólítani. Az Istenbe vetett hit
emberi tartásunkat erõsítõ fontos-
sága változatlanul visszatérõ kér-
déskör a metropolita beszédeiben,
s ezek kiterjednek mindennapi
gondjainkra, az egyházi és a köz-
életi változásokra is.
A hit kegyelmét kérve címmel meg-
jelenõ új érseki kötet az idei ünne-
pi könyvhét egyik kiemelt figyelmet
érdemlõ kötetének ígérkezik, dedi-
kálással egybekötött díszbemuta-
tóját – az elmúlt évhez hasonlóan
(felvételünkön) – a Barátok temp-
lomának udvarán, a Múzeumok
Éjszakáján rendezi meg a kiadó. 

2200..3300  óórraakkoorr::
GGuuzzssaallyyaass  mmuullaattssáágg..  CCssáánnggóó

ttáánncchháázz  kkiiccssiikknneekk  ééss  nnaaggyyookknnaakk
KKöözzrreemmûûkkööddiikk::  JJáásszzookk  EEggyyüütttteess

2211..3300  óórraakkoorr::
KKiiáállllííttááss  mmeeggnnyyiittóó  aa  KKeeffaagg  ZZrrtt..
aallkkoottóóttáábboorráánnaakk  ffeessttmméénnyyeeiibbõõll  
AA  KKiisskkuunnssáágg,,  eeccsseettvvoonnáássookkkkaall

ccíímmmmeel

2222  óórraakkoorr::
AA  nnaaggyy  GGaattssbbyy  vviilláággaa  ––  IIssmmeerrtt

ddaallookk  ggeennggsszztteerr  kköönnttöössbbeenn
KKöözzrreemmûûkkööddiikk::  HHoorrvváátthh  AAnnttóónniiaa

ééss  NNaaggyyssoollyymmoossii  GGáábboorr

2233  óórraakkoorr::
EEggyy  kkééssõõ  eessttii  óórraa  

aa  BBaarrááttookk  EEggyyüütttteesssseell

EEggéésszz  eessttee  BBaarrááttookk  BBiisszzttrróó::  
bbaarrááttffüüllee,,  bboorr--  ééss  ppáálliinnkkaakkóóssttoollóó

SSzzeerrvveezzõõkk:: Porta Egyesület, 
Szent Miklós templom, Wojtyla

Ház, Alföldi Civil Napló

Porta Egyesület 18-tól 24 óráig
Barátok templomának udvara

KKeeccsskkeemméétt,,  KKoossssuutthh  ttéérr  55..
TTeell..::  7766--550055--004411

ttiittkkaarrssaagg@@cciivviillnnaapplloo..hhuu
wwwwww..ppoorrttaaeeggyyeessuulleett..hhuu

wwwwww..wwoojjttyyllaa..hhuu
wwwwww..cciivviillnnaapplloo..hhuu
SSzz..::  4466°°9900665577°°ÉÉ
HH..::  1199°°6699225599°°KK

Portás programok
a Barátok templomának udvarán

AA  nnyyáárr  eeggyyiikk  lleeggnnaaggyyoobbbb  kkuullttuurráálliiss  rreennddeezzvvéénnyyee
mmaa  mmáárr  aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  nnéévveenn  kköözziissmmeerrtt
oorrsszzáággooss  pprrooggrraammssoorroozzaatt..  VViiddéékkii  vváárroossaaiinnkkbbaann  ––
tteehháátt  KKeeccsskkeemméétteenn  iiss  ––  kkiilleenncceeddiikk  aallkkaalloommmmaall  lláá--
ttooggaatthhaattjjuukk  aazz  ééjjsszzaakkaa  lleeppllee  aallaatttt  aazzookkaatt  aazz  iinnttéézz--
mméénnyyeekkeett,,  mmeellyyeekk  rrééggmmúúlltt  kkoorrookk  hhaanngguullaattáátt  aadd--
jjáákk  vviisssszzaa,,  vvaaggyy  aa  mmûûvvéésszzeett  sszzééppssééggéévveell  vvaarráázzssooll--
nnaakk  eell  bbeennnnüünnkkeett..  AA  SSzzeenntt  IIvváánn  nnaappjjááhhoozz  iiggaazzooddóó

eesseemméénnyyeenn  aazzoonnbbaann,,  nneemm  ccssaakk  mmúúzzeeuummjjaaiinnkkaatt
kkeerreesshheettjjüükk  ffeell  aa  sszzookkaattllaann  iiddõõppoonnttbbaann,,  hhaanneemm
áállllaattkkeerrtteekk,,  vvaaddaassppaarrkkookk,,  ffüürrddõõkk,,  aarrbboorrééttuummookk,,
kkuullttuurráálliiss  kköözzppoonnttookk  iiss  hheellyyeett  kkíínnáállnnaakk  aa  pprroogg--
rraammssoorroozzaattbbaann,,  ííggyy  mmiinnddeennkkii  íízzlléésséénneekk  ééss  éérrddeekk--
llõõddééssii  kköörréénneekk  mmeeggffeelleellõõeenn  vváállaasszztthhaattjjaa  kkii  aazztt  aa
hheellyysszzíínntt,,  aahhooll  jjóóll  éérrzzii  mmaaggáátt  aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaa--
kkáájjáánn..
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