Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk olvasóinknak!
Laár András
a Wojtyla Házban

Dr. Bábel Balázs érsek húsvéti
gondolatai – 3. oldal

2. oldal

Pacalpörkölt volt a kívánság
Tõzsér Judit, a Gong Rádió ügyvezetõ igazgatója legutóbbi látogatásakor a Wojtyla Ház gondozottjaitól
megkérdezte, mi az, amit szívesen
ennének. A kívánság pacalpörkölt
volt és teljesült! A Tanyacsárda tulajdonosa, Garaczi János egy nagyon
ízletes, igazi házias ízû pacalpörkölttel lepte meg a szegény családokat,
Tõzsér Judit pedig két vendéget is
hozott magával: Poar Lilla, a hatos
csatorna ügyvezetõ-fõszerkesztõje
és Balogh Andrea, szerkesztõ-mûsorvezetõ is köszöntötte az intézmény sorsközösségét. A vendégek
elmondták, nem is számítottak erre
a programra, váratlanul érte õket,
de nagyon örülnek, hogy egy ilyen
remek karitatív tevékenységet felvállaló helyre is eljutottak.
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Laár András csodás gyógyulása
Humorista, költõ, zeneszerzõ, színész, dalszövegíró, buddhista pap –
egyszóval polihisztor. Laár András sokszínû tevékenysége említésekor
nem hagyható ki az sem, hogy a KFT együttes és a L'art pour L'art Tár sulat alapító tagja, mindkét formációval azóta is fellép, megérdemelt
babérokat aratva. Az elõadómûvész ellátogatott a minap a kecskeméti Wojtyla Házba, ahol Borzák Tibor újságíróval beszélgetett. A híres
vendégnek ezúttal is pillanatok alatt sikerült jókedvre deríteni hallgató ságát. Természetesen megszólalt Besenyõ Pista bácsi hangján és elõa dott egy slágeregyveleget a KFT sikerszámaiból, melyeket mindenki
együtt énekelt vele.
Laár András
beszélt a magyarországi
szegénységrõl,
az éhezésrõl,
mindezekrõl
elég élesen fogalmazta meg
véleményét,
mindazonáltal
országos szinten követendõ
példának tartja,
ami
a
Wojtyla Házban
történik II. János Pál pápa szellemében. Szerinte a gazdagok
milliárdjaiból elég lenne néhány

a szociális problémák megoldására. Már szervezik azt a jótékonysági koncertet, ahol a KFT

együttes lép fel mûvészbarátaikkal egyetemben – a bevételt pedig az éhezõk megsegítésére
fordítják. Óriási dolog, hogy
megmozdul a zenészvilág egy
ilyen nagyszerû ügy érdekében.
Nagyon fontos az is, hogy legyenek az embereknek céljaik,
és képesek legyenek saját életüket jó irányba fordítani. Ez hamarabb megtörténhet, ha vala-

ki megfogja a kezüket. Ugyanakkor szükség van a hitre. Laár
is megtalálta a lelki nyugalom-

hoz vezetõ utat. Még az 1980as évek közepén érintette meg a
buddhizmus, 1990-ben avatták
buddhista pappá. A spiritualitás
iránti érdeklõdése akkor vált
visszafordíthatatlanná, amikor
saját magán tapasztalt csodálatos gyógyulást. Rettenetes kínokat okozott számára egy
rosszul kezelt porckorongsérv.
Napokig feküdt hanyatt az ágyban, csak a mellékhelyiségbe
tudta kivonszolni magát. Ilyen
állapotban olvasta a hinduk
szent könyvét, majd egy másikat, jógaoktató barátja ajándékát.
Látva András kínszenvedését, a
vallási közösség szent énekekkel segített a gyógyításban. És
az ima megtette a hatását: a
fájdalom csökkenni kezdett,
már kapaszkodás nélkül tudott
járni és elmúlt a gyötrelmes állapot. Azóta sem tért vissza ez a
betegsége.
Laár András válaszolt a sorsközösség tagjainak kérdéseire,
majd rögtönzött mûsora után
részt vett az ebédosztásban.

Esztergomi portás kirándulás
A kecskeméti Szenteste Alapítvány és a Porta
Egyesület természetjáró csoportja Esztergomban ünnepelte meg a közelmúltban a szerzetesek és a víz világnapját. A program Budapesten
az Ó utcában kezdõdött, ahol Kõ Ferenc festõmûvész varázslatos kiállítását tekintették meg.
Esztergomban Tamás Gábor atya fogadta a
kecskemétieket a Ferences templomnál, majd
tájékoztatta a vendégeket a rendjük által fenntartott fiúiskoláról. Elmondta, hogy a hozzájuk
járó 300 diák 90 százaléka kollégista. Ez a
rend egyébként több magyarországi iskolát és
óvodást tart fenn, köztük egy speciális, autista
gyerekekkel foglalkozó intézményt. A portás
csapat az iskolai menzán ebédelt, ahol azt tapasztalhatta, hogy az étkezni érkezõ diákok
nem ülnek azonnal asztal mellé, hanem megvárják a társaikat, majd egy közös ima után közösen kezdik el az ebédet.
A Duna Múzeumban tett látogatás után a
Bazilikát, a Mária-Valéria hidat és más esztergomi nevezetességet is felkerestek a kecskeméti természetjárók, számtalan élménnyel gazdagodva.
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Húsvéti gondolatok

A tisztesség és a szeretet útján
Könnyedén elfeledkezünk egy alapvetõ emberi adottságról, a reményrõl. Tapasztaljuk nemzedékek sírba szállását, de mégis úgy cselekszünk, mintha örökké élnénk itt a földön. Vágyódunk a teljesebb életre, az üdvösségre. Kérdéseket teszünk föl a halál utáni létre vonatkozó an, s a temetés kultusza is mutatja, hogy a másvilági élet hite rejtetten
az emberi szívben él. Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, a
keresztény hit, a keresztény életforma kiindulópontja. – Az alábbiakban
dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecskemét érsekének e szép ünnepkörrel
kapcsolatos gondolataiból idézünk fel néhányat.

jén, hanem azt is, hogy az Isten szeretete erõsebb a halálnál. Szent Pál
mondta: ha nem támadt fel Krisztus, hiábavaló az egész hit, a vallásosság, minden. Ha feltámadtatok
Krisztussal, ez már egy lelki feltámadást jelent. Mert az ember bûneinek nemet mond, megbánja, új
életet kezd. Keressétek az odafönt

– A nagypéntek nem önmagában
álló, hanem húsvéthoz kapcsolódó
ünnep. Ha csak nagypéntek lett volna, akkor mi Krisztusra legfeljebb
úgy emlékeznénk, mint Spartacusra
vagy Dózsa Györgyre. De mivel ez a
nap a húsvéttal szoros kapcsolatban
áll, ezért számunkra nem is annyira
gyászjelleget öltõ, hanem az értünk
a halált vállaló Krisztus szeretetének
a jele... Rövid az életünk, aztán látjuk, hogy a végsõ menedék mindig
a kereszt. Még az olyan embernek
is, aki elbizonytalanodott a hitében,
mert a szenvedés és a halál közelgése akarva-akaratlanul is Istenhez terelgeti, és megakad a szeme az értünk felfeszített Krisztuson. Mindenkiért halt meg, az biztos, de nem mindenki kapaszkodik belé. Ide kívánkozik Szent Ágostontól egy idézet,
miszerint: „Isten megteremtett téged
megkérdezésed nélkül, és nem üdvözít téged erõfeszítésed nélkül.” –
Ebben nagyon sok igazság van.
– Húsvétkor is jelentõséget kap a
rituálé, a liturgia. Az utóbbi szent ismétlést, az Isten elõtti szolgálatot jelenti, de az ember egyébként is szertartásos lény. Akik nem járnak templomba, azoknak is vannak szertartásosan átélt ünnepeik, családi együttléteik. Kezdve azzal, hogy tortát sütnek, sonkát fõznek, tojást, asztalt dí-

valókat! Ez azt a lelki és szellemi
szférát jelenti, mely az Isten világát
mutatja nekünk, és az õ közeledésére mi is közeledünk. Miután körülöttünk a világ állandóan változik,
új kihívások vannak, s ezeknek keresztény hittel, keresztény értékrend
megvalósításával kell megfelelni. –
Ez jelenti az odafönt valóknak a keresését.
– A mai ember kevéssé ismeri az
igazi örömet, mert az a lélek derûje, ami velünk tart a bajban, a
megpróbáltatásokban is. Sajnos
sokan vannak, akik a depresszió és
az eufória között élik meg az életü-

Nagycsütörtökön az érsek úr megáldja, majd átadja a szegények
húsvéti élelmiszer-adományát a Wojtyla Házban
szítenek, megköszöntik egymást
vagy virágot ajándékoznak – ezek
mindegyike egy szertartás. De mi hithû keresztények az Isten elé visszük a
hódolatunkat, s a húsvétban nem a
halált ünnepeljük, hanem a föltámadt Krisztust, ami hit nélkül nem
érthetõ. A lelki elõkészület a feltétele annak, hogy megérthessük a
húsvét üzenetét. Ha kell, vezekeljünk, böjtöljünk, vagy lelki programokkal próbáljuk meg önmagunkat és a közösségeinket megújítani.
– A húsvét a keresztény ember
számára nem csak azt jelenti, hogy
sonkát eszünk nagyszombat esté-

ket. Fölpörögetik magukat, buliznak, úgy gondolván, örömnek az is
elég, ha jó a közérzetük ideig-óráig. De nem az ilyen mesterséges
eufória az igazi öröm, mert azt hamar a depresszió, a kóros lelkiállapot követheti. Az öröm és a boldogság tartósabb dolog, amit nem
lehet kiváltani alkohollal, egyéb
szerekkel vagy csak egy nevettetéssel. Amikor az ember teszi a dolgát,
kitartóan hûséges a házastársához,
önzetlenül segít másokon, igyekezvén minél több szeretetet adni, lehet, hogy – az idõ múlásával – néha úgy érzi, hogy nincs sok értelme
az egésznek. A keresztény ember
azonban azt mondja, hogy csak
ennek van értelme, mert a tisztesség, a szeretet útja vezet a feltámadás felé, s csak az imádság és a jó
tettek gyakorlása adhat reményt.
Amikor Jézus tanítványainak azt
mondta, tegyenek meg mindent,
amit parancsolt nekik, akkor azzal
a bizonyossággal küldte el õket,
hogy majd rá fognak jönni arra,
hogy nem az õ tevékenységük hatásfokától függ az eredmény, hanem Isten kegyelmétõl. Mindent
meg kell tenni. Éppen ez tud bennünket felvillanyozni, mikor emberileg már nem számítunk semmi jóra, és mégis valami feltárul elõttünk: az isteni gondviselés.
– Az õskeresztények, elõdeink így
köszöntek egymásnak húsvét hajnalán hittel és teljes örömmel: Krisztus valóban feltámadt! Ez az én üzenetem is a hívõknek. Mert én is ebben hiszek és kívánom, hogy mindannyiunk számára örvendetes, reménybeli meggyõzõdéssé váljék a
feltámadás!
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Városszépítőink idén sem pihennek
„Kifogyhatatlan bõséggel kínálja
Kecskemét mindazt, ami szemszájnak ingere: a fejedelmi itallá
emelt barackpálinkát – üvegjén tovább kísért a város köveinek nyugtalanító bája –, hamvasan illatozó
barackot, a homok és a napsütés
ízeivel ékes borokat: Zöldszilvánit,
Rizlinget, Kadarkát” – írta egykor
Erdei Ferenc, amikor a magyar
gyümölcsexport csaknem felét
Kecskemét adta (1927-34), ami
évente két és fél millió pengõ bevételt hozott városunknak.
A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület tagjaiban már régóta
megfogalmazódott az a gondolat,
hogy vissza kellene hozni a megyeszékhely kertjeibe a kajszibarackot. Király József egyesületi elnök szerint egyre nagyobb az érdeklõdés ez iránt és szeretnék, ha
a régi hagyományokon alapuló
kajszi termelés beindulna a környéken. Éppen ezért egy olyan elõadássorozatban gondolkodnak,
amelyben az érdeklõdõk megis-

merhetnék e gyümölcs kultúrtörténetét, a feldolgozását, kereskedelmét, valamint az újratelepítés lehetõségét a környéken – derült ki a
neves civil szervezet közelmúltban
adott sajtótájékoztatóján.
Városszépítõinktõl már megszokhattuk, hogy nem beszélnek

Diákok főztje
A kecskeméti Széchenyi István
Idegenforgalmi, Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola és Kollégium
gasztronómia tanára, Ács Imre
ismét elhozta végzõs szakácsait
a minap a Wojtyla Házba, hogy
gyakorolják választott mesterségüket. A három tanuló már kora
reggel pucolta a hagymát, elõ-

készítve a pulykahúst és összeállítva a fûszerezést. Mesterükkel
együtt remek ragus pörkölttel
lepték meg az intézmény sorsközösségét.
Ebéd elõtti beszélgetésünkkor
kiderült, késõbb mindhárom diák külföldön szeretne további tapasztalatokat szerezni.

csak úgy a vakvilágba: törekvéseikhez,
terveikhez jeles szakemberek véleményét
is kikérik. Legutóbb
a sárgabarack kecskeméti meghonosodásáról, illetve a
kajszi újbóli nagyarányú elterjedésének lehetõségeirõl
tartott elõadást dr.
Surányi Dezsõ botanikus, történet-ökológus. Április 16-án
17 órakor a barack
feldolgozása és kereskedelme témakörben dr. Ábrahám
Tibor, a Kecskeméti Konzerv Kft.
gyárigazgatója, illetve Somogyi
József pálinkafõzõ mester és Gulyás János, a Bács-Zöldért külkereskedelmi igazgatója lesz a civil
szervezet vendége. Április 29-én
a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos szakemberképzés, valamint

az oktatás helyzete kerül górcsõ
alá, dr. Tiba István és dr. Németh
Krisztina közremûködésével.
A megvitatásra váró témák tárháza egyébként – a korábbi
évekhez hasonlóan – igen gazdagnak ígérkezik az idén is a
városszépítõk tervezett programjait tekintve. Szakemberek, illetékesek tájékoztatását kérik
majd Kecskemét kiemelt beruházásairól (május-június hónapban), a tervezett új vasútállomás, a volt KTE pálya és a volt
Rudolf-laktanya sorsáról, illetve
a kórház Izsáki úti telephelyén
létesítendõ új egyetemi képzés
várható alakulásáról. Ugyanakkor folytatni akarják – a tavalyi
sikeren felbuzdulva – a Virágos
Balkonok néven ismert akciójukat a Városi Támogatási Program segítségével.
(A városszépítõk programjainak
helyszíne minden esetben: Civil
Klub, Kecskemét, Wesselényi u. 1.
fszt. 6.)
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Március 23-a a Lengyel-Magyar
Barátság Napja. Ezt a napot nyolc
éve ünnepli a Karol Wojtyla Barátság Központ családja, amikor
Wadowice polgármester asszonya, Eva Filipiak ajándékozott egy
tölgyfát, mely azóta is a baráti
magyar-lengyel kapcsolatokat
szimbolizálja. Az emlékfát II. János Pál pápa születésének 88. évfordulója alkalmából ültették. Ennél az emlékfánál évrõl-évre öszszegyûltek a Wojtyla Ház sorsközösségének tagjai, támogatói.
A barátság napján legutóbb a
Piarista Gimnázium kiskórusának
elõadása után Farkas P. József
intézményvezetõ köszöntötte az
ünneplõket, majd Pál Attila, a
határon túli kapcsolatok munkacsoport vezetõje mondott Henryk
Slawik és idõsebb Antall József
közös emlékmûvérõl pár gondolatot, amit nemrég avattak fel
Katowicében. A barátságról, szeretetrõl Huszák Zsolt, a Kecskeméti fõplébánia káplánja beszélt.
A lengyel oldalt Lovag Polyák József nemzetõr vezérõrnagy, a
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke képviselte, aki
hangsúlyozta:
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A barátság ünnepén
– Különös ajándéka a sorsnak, és
persze köszönhetõ
a Wojtyla Barátság
Központ vezetõjének, támogatóinak
is, hogy most egy
másik ünnepi rendezvényen találkozhatunk, itt, a
kecskeméti Wojtyla
Barátság Központ
udvarán. Évekkel
ezelõtt itt voltam
azon a találkozón,
amikor a Wojtyla
Ház
gondolata
megfogalmazódott, és mint egyik
alapító, már az elsõ lépéseket is
együtt tettük meg a szervezõkkel.
Sok segítõvel, nemzetõr társaimmal együtt bontottuk a téglát az
épület felújításának kezdetén,
majd dolgoztunk a szépítésén is.
Büszkék vagyunk, hogy ez a Barátság Központ Kecskeméten valósult meg, és a Ház és a nemzetõrség kapcsolata azóta is fejlõdik.

– A nemzetõrök nemcsak az ünnepségeken, koszorúzásokon adnak díszõrséget, hanem szerepet
vállalnak a Wojtyla Barátság Központ hétköznapi életében is. Most
azonban külön megtiszteltetés,
hogy személyesen is részt vehetek
a mai jeles eseményen, a Bem tábornok, a nép nyelvén Bem apó
emlékére a Wojtyla Ház udvarán
felállított napóra átadásán, fel-

szentelésén, ami engem nem elsõsorban a múló idõre emlékeztet, hanem az idõre, amelyet
megélünk, amely keretet ad nemzeti létünknek, a népek, esetünkben különösen a magyar és lengyel nép barátságának, amelyet
Bem tábornok személye méltón
fémjelez, és amelyet nem órákban és percekben, hanem évszázadokban mérünk.

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

„... nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
(Apostolok cselekedetei XX. könyv 35. vers)

Kedves Leendõ Támogatónk!

Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel alapítványunk javára!
A Szenteste Alapítvány tevékenysége:
G
Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése.
G
Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása.
G
Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása.
Köszönjük, hogy támogatásával megvalósíthatjuk céljainkat.
Szenteste Alapítvány, Kecskemét, Margaréta u. 13.
Adószám: 18347982-1-03

A Kecskemét mozdulj! – elnevezésû sportverseny nagy sikert aratott
legutóbb. A város nyugdíjasainak
szövetsége, a klubok részére a
Messzi István Sportcsarnokban
szervezett testmozgató vetélkedést. A rendezvényen 20 csapat

indult, nyolc-nyolc fõvel. A versengést Mák Kornél alpolgármester és dr. Tiba István, a nyugdíjas
klubok szövetségének elnöke nyitotta meg. Ez alkalommal sem a
feltétlen gyõzni akarás, hanem a
mozgás öröme volt a cél.
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Adakozó adventisták

Krisztus elfogad és befogad mindenkit – vallja a Hetednapi AdTöbb hónapra elegendõ tartós
élelmiszer, valamint bútorok,
háztartási gépek és rengeteg
ruha gyûlt össze a kecskeméti
mélyszegény réteg megsegítésére. A kezdeményezés a
Facebookon indult néhány hónapja, mára pedig több ezren
csatlakoztak a támogatókhoz.
A kezdeményezést a kecskeméti telephellyel is rendelkezõ
KÉSZ Csoport is segíti.
A városban közösségi alapon
szervezõdött Védõháló Karitatív

ventista Egyház. Rinkó Sándor
bibliamunkás elmesélte, hogy Jé-

A hetednapi elnevezés a szombatra, mint a nyugalom napjára
utal. Az egyház Kecskeméten már
95 éve van jelen, azóta szolgálják elkötelezetten a térség szegényeit.
Több tájékoztató jellegû rendezvényen igyekeznek küzdeni a
rossz táplálkozási szokásokkal
szemben,
gyermektáborokat
szerveznek és hirdetik az evangéliumi tanításokat.
A Wojtyla Házzal öt éve vannak kapcsolatban, azóta minden
hónapban adományoznak ételt
az intézmény gondozottjainak, és
Jézust – illetve a tanításait – bemutatva szolgálják ezt a sorsközösséget is.

Gyűjtés a szegényeknek
Egyesület egyre növekvõ létszámú önkéntesei gyermekvédelmi
dolgozókkal, családgondozókkal, védõnõkkel együttmûködésben kutatják fel a nélkülözõket, éhezõket, fagyoskodókat. Az önkéntesek a közösségi
média segítségével szervezõdnek. A KÉSZ Csoport is csatlakozott az egyesület által kezde-

Húsvéti adomány

Kollár Csaba, a Hírös Farm Kft.
ügyvezetõ igazgatója húsvéti tojásadománnyal érkezett a minap
a Wojtyla Házba. Több ezer darabos ajándéka a rászorultak húsvé-

zus Krisztus második eljövetelére
és a bibliára alapozzák a hitüket.
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ti csomagjaiba kerül majd. Felvételünkön a neves vállalkozó, Kollár Csaba és a megajándékozott
intézmény egyik vezetõje, Farkasné Pásztor Jolán látható.

ményezett gyûjtési akcióhoz,
melynek köszönhetõen rengeteg mélyszegény sorban élõ
család kapott tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási
szereket, pelenkát, ruhát, de
bútorok, háztartási gépek is új
gazdára leltek.
– Nagyon fontos számunkra,
hogy segítsünk, ahol csak tu-

dunk. Most is megmutattuk,
hogy milyen ereje van az összefogásnak, a csapatnak. Nagyon sok mindent gyûjtöttünk a
mélyszegények számára, és biztos vagyok benne, hogy minden a legjobb helyre került –
hangsúlyozta Pintyõke Marcell,
a KÉSZ Csoport kommunikációs üzletágvezetõje.
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Bokrétaünnep a Mercedes Gyárban

munkatársaink munka- és életkörülményeit. Ennek egyik állomása, hogy az itt dolgozó kollégáink gyermekei számára bölcsõdét és óvodát építünk. Célunk, hogy a családtagok még
közelebb lehessenek egymáshoz, és ezért nagyon hálásak vagyunk a Rekon Kft. eddigi munkájáért is. Különleges alkalom

nyekkel készültünk Kecskemét
fõterén is – hangsúlyozta
Thomas Geiger , a MercedesBenz Manufacturing Kft. igazgatója.
Szemereyné Pataki Klaudia ,
városunk polgármesterasszonya
köszöntõ beszédében elmondta:
– Kecskemét az ország egyik
legerõsebb gazdasági központja. A Mercedes pedig itt gyártja
a világ legjobb autóit. Ma már
szinte minden területen együtt
gondolkodunk. Közösen újítottuk
meg a szakképzési és felsõoktatási rendszert, elindítottuk az infrastrukturális fejlesztéseket, a
bérlakás-fejlesztési programot,
és közösen értük el, hogy Kecs-

azonban ez a nap számunkra
azért is, mert gyárunk most ünnepli harmadik születésnapját. A
bokrétaünnep igazán rendkívülivé teszi ezt az évfordulót, amelynek tiszteletére további esemé-

kemét egyik közlekedés-fejlesztési projektjét a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû beruházássá nyilvánítsa. Kecskemét szövetségest talált a Mercedesben a társadalmi

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. alig fél éve, november ben ünnepelte a Csillag Bölcsõdéjé nek és Óvodájának alapkõletétel ét. Az intézményt a gyár területén építik fel a magyar dolgozók gyer mekei részére. Ezúttal újabb mérföldkõhöz érkezett a projekt: a napok ban a gyár és partnerei különleges sajtóesemény keretében ünnepel ték az új létesítmény bokrétaünnepét, amelyet a német hagyo mányok nak megfelelõen akkor tartanak, amikor az épület legmagasabb pont ja elkészül.
A Széchenyi Terv 2020 program
keretében megvalósuló intézményt ez év õszén vehetik birtokukba a csöppségek. A 250 millió forintos, uniós támogatás segítségével megvalósuló korszerû
beruházás körülbelül 60 gyermek gondozását, nevelését teszi
lehetõvé. Az új létesítménynek
köszönhetõen a gyár további
munkahelyeket is teremt a gyermekek felügyeletét ellátó nevelõk alkalmazásával. A munkakörülmények javításán túl, ezzel a
kezdeményezéssel a Mercedes
immár a gyermekkortól a diplomáig ívelõ támogatást nyújt a fiatal generációk képzésében.
Manfred Schulz, a gyártervezési osztály vezetõje ünnepi beszédében kiemelte:
– Nagyon büszke vagyok a
csapatomra, akik a kezdetektõl
nagy lelkesedéssel támogatták a
szakemberek áldozatos munkáját, és fáradságot nem kímélve
dolgoznak e nagyszerû cél elérése érdekében. Ami nem más,
mint hogy a kicsiknek egy csodálatos, gyermekközpontú létesítményt hozhassanak létre.
– Régóta dolgozunk azon,
hogy javítsuk és szebbé tegyük

felelõsségvállalás és az ifjúság
érdekében tett lépések tekintetében is. Játszóterek, kosárlabda
és labdarúgó akadémia, illetve a
most épülõ új óvoda bizonyítja,
hogy céljaink, a jövõbe vetett hitünk,
tettrekészségünk is
közös.
A kecskeméti Mercedes-Benz
Gyár
2012. március 29-én
kezdte meg a Mercedes-Benz B-osztályok
gyártását, egy évvel
késõbb már az új
CLA is legördült a
szalagról, harmadik
modellje pedig a
CLA Shooting Brake,
amit az idén kezdtek
el gyártani. Az utóbbi
két modell kizárólag Magyarországon, Kecskeméten készül, és
innen jut el a világ minden tájára.
Az elmúlt évben 150 ezer B- és
CLA-osztályú négykerekû készült
a kecskeméti gyártósorokon.

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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Orvosaink az Astellas−díjátadón
Az „Astellas-díj – Az év orvosa
2014” pályázat díjátadó ünnepségét rendezték meg a fõvárosban a napokban, amelyen a
kecskeméti egészségügyi dolgozók is több elismerést átvehettek.
A Magyar Kórházszövetség
Csoportos Szakmai Díját idén a
Bács-Kiskun Megyei Kórház
„Gyógyító Bocsok” elnevezésû
programjának megálmodói és
mûködtetõi kapták: dr. Mézes
Mónika orvos, a program veze-

Versmondók
versenye

A református Pálmácska Óvodában másodízben rendezték
meg Kecskemét óvodásainak
versmondó találkozóját a napokban. Az idei versenyre a város 19 egyházi, magán- és önkormányzati óvodájából összesen 27 versmondó nagycsoportos jelentkezett, akik klasszikus
és mai magyar költõk alkotásait
adták elõ. Részvételüket értékes,
igényes könyvekkel és emléklappal, dicsérõ oklevéllel jutalmazták a rendezõk. A felkészítõ
óvodapedagógusoknak pedig
virággal mondtak köszönetet. A
kísérõ szülõk, óvodapedagógusok és a zsûri tagjai is elismerõen nyilatkoztak a szervezés, valamint a rendezvény színvonaláról. (KEOL).

tõje, Benkócziné Halasi Helga
mentõs és Laczkó Csilla ápolónõ (felvételünkön).

A programban jelenleg már
több mint
harminc
egészségügyi dolgozó
vesz
részt.
Egy
olyan programról van
szó, amely játékos keretek között
igyekszik megismertetni a gyógyító tevékenységet a gyermekek-

kel. Orvosok, egészségügyi szakemberek segítségével játszanak
el egy orvosi rendelést, ahol a fiatalok a plüss játékokat meggyógyítva, önmaguk gyõzõdhetnek
meg arról, hogy ami az orvosnál,
illetve a kórházban történik, az
korántsem olyan rémisztõ, mint
amekkora félelem övezi.
A szakmai Astellas-díj idei elismertjei között volt még a megyei
kórház három remek fõorvosa:
d r . H ó d i Z s u z s a n n a , dr. G á l J á nos és dr. Seres Erika .

Kecskeméti lett a legjobb
A napokban rendezték meg a
Sakura Kupa nagyszabású nemzetközi versenyt a spanyolországi
Sabiñánigo városában. A küzdelmeket és a köréjük szervezett edzõtábort – Doshu-Soke Yoshinao
Nanbu japán alapítómester vezetésével – a kupa névadó klubjának
25 éves fennállása alkalmából
rendezték meg. A meghívásos versenyen hét nemzet (spanyol, norvég, francia, olasz, horvát,
cameruni, magyar) küldöttei vetélkedtek kata (formagyakorlat) és ju
randori (küzdelem) versenyszámokban férfi és nõi mezõnyben. Magyarországot Kovács Aletta (3.
Dan, Kecskemét) és Szabó Botond
(1. Kyu, Budapest) képviselték.

Mindketten kiválóan szerepeltek. A
kecskeméti lány katában aranyérmes lett, ju randoriban pedig
bronzérmes, és ezekkel az eredmé-

nyekkel õ nyerte a nõi mezõnyben
a Sakura Kupát. Szabó Botond az
erõs férfi mezõnyben kicsivel maradt le a dobogóról.

Nótások
találkája
Tavaszköszöntõ Nótás Találkozót rendezett szombaton a Kecskeméti Nótások Baráti Köre
Egyesülete. A Három Gúnár
Rendezvényházban tartott jó
hangulatú délutánon a zenei kíséretet Látó Imre és cigányzenekara adta. A hét éve alakult
egyesület találkozóján 28 énekes lépett fel, akik az ország különbözõ vidékeirõl érkeztek a
hírös városba, és kivétel nélkül
nagy sikert arattak.
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A kultúra szolgálatában

A szeretet és az önzetlenség missziósai
Az alkotói szorgalom, az emberség és a szépség iránt tiszteletet érzõk
vállalkoznak csak arra, hogy önzetlen segítséget nyújtsanak az amatõr
mûvészeknek. A Montázsmagazin kecskeméti szerkesztõi, újságírói az
egyre népszerûbb honlapjuk megalapítása óta – vagyis immár három
esztendeje – kínálnak bemutatkozási, publikálási lehetõségeket a profi
és amatõr alkotóknak egyaránt. Közben folyamatosan tájékoztatják ol vasóikat térségünk kulturális eseményeirõl, közéleti híreirõl, sõt egyfajta országos kitekintésre is rendszeresen vállalkoznak. Teszik mindezt
központi és helyi támogatás híján eltökéltségbõl, szeretetbõl, a hasonló internetes lapok jórészét megszégyenítõ színvonalon – honorárium
nélkül. Ilyesmit látva mondták nagyapáink: Le a kalappal!
– Családi vállalkozásként indult
ez a honlap, amikor magyar-angol szakos tanárként nyugdíjba
vonultam – mondja a magazinalapító tulajdonos, Weninger
Endréné. – A szintén magyar-angol egyetemi végzettségû Nóra
lányommal közösen alapítottuk a
magazint, õ a fõszerkesztõje, Budapesten szerkeszti a lapot. A család többi tagja is sokat segít az újság sikeres mûködtetésében.
Gondolok itt a férjemre, aki történelem-angol szakos pedagógus,
illetve a másik két gyermekünkre,
a jogász Andrásra és a kommunikáció szakon végzett Andreára.
De sokan írnak nekünk barátságból cikkeket az ország különbözõ
részeibõl.
– Mitõl válik egyre nehezebbé a
honlap mûködtetése?
– Egyebek mellett attól, hogy
bõvültek a rovataink. Ma is a kultúrára, illetve az írókra koncentrálunk, de mellette a helyi hírek, az
életmód, a természet, a szórakozás, az utazás és a gyermekvilág
is egyre nagyobb teret kap. Próbálunk minél szélesebb olvasói
réteget megnyerni, és az így mutatkozó sokszínûség már valóban
montázsra emlékeztetõ. De én a
kulturális és életmód magazin
meghatározást érzem legtalálóbbnak a mai napig.

rekvéseinket, hirdessenek a montázsmagazin.hu weboldalon!
– Honlapjuk legstabilabb rovata kezdetektõl az Íróklub elnevezésû.
– Természetesen ez is a szépirodalom iránti vonzalmunkkal magyarázható. A zene, a képzõmûvészet és a többi mûvészet ismereteire csak szakirányú képzés során
tehet szert az ember. Írni, olvasni

szerkesztõségünk által szervezettkiadott antológiáinkban is. Az idei
kötet például 44 szerzõ alkotását
– és a velük készített bemutatkozó
interjúkat – fogja csokorba.
A Fülöp-szigeteken élõ Fábián
Edith Myriam magyar származású
missziós nõvér üzenetébõl egy rövid részlet: „Annyit szeretnék
üzenni a Montázsmagazin szerkesztõinek, újságíróinak, hogy na-

– Mondhatjuk: akiknél erõs a szépirodalom iránti vonzalom,
az ok nak sok mi nde n
más sem idegen?
– Igen. A sokszínûséget eleve felvállaltuk
az irodalmi és más
mûvészeti alkotómunkákat illetõen. Azonban örök gondot – és
szerkesztõt próbáló,
izgalmas munkát – jelent egyfajta igényesség megtartása. Hiszen az igazi értékek
közvetítése az amatõr
mûvészek munkáira is
Tortaszegés a Katona József Könyvtárban, a Montázsmagazin harmadik
vonatkozik.
Sajnos
születésnapján. (Balra Weninger Endréné, mellette a lánya,
napjainkban már csak
a honlap fõszerkesztõje, Weninger Nóra)
egy törvény látszik érvényesülni az irodalom és a mû- viszont mindenkit megtanítanak gyon büszke vagyok rátok, az
vészetek területén is, és az a pia- már az általános iskolában. S egész csapatra! Ebben az Istentecé. Nekünk meggyõzõdésünk, mert szinte mindenkiben él az ön- len világban sajnos nem sokan
hogy jó ügyek szolgálatába sze- kifejezés vágya – kortól függetle- vannak, akik a szeretetet és az
gõdtünk, ám nincs pénzünk hoz- nül –, a szavakhoz nyúlnak a leg- igazságot akarják képviselni minzá, hiszen nyugdíjból nehéz fi- többen. Viszont nincsenek ma den érdek nélkül, akár személyes,
nanszírozni egy ilyen vállalko- már lapok, amelyek a prózákat anyagi vagy politikai érdek nélkül.
zást. Minden munkatársunk ön- vagy verseket produkálóknak Úgy érzem, a ti cikkeitek szeretezetlen segítségét, írását örömmel irányt mutatnának, bemutatkozási tet, jóságot, megértést, hõsiesséfogadjuk, de nem követelõzhe- lehetõségeket adnának. Mi ezt is get, önátadást és önzetlenséget
tünk, ha nem tudunk fizetni érte. megtesszük, hiszen – nem kis erõ- sugallnak… Isten áldjon benneteAhhoz, hogy tovább tudjunk lép- feszítések árán –, nem csak a ket, és ne adjátok fel! Folytassátok
ni, támogatásra lenne szüksé- honlapunkon kapnak lehetõséget kitartással, szeretettel és önzetlengünk, s ezúton is kérném, hogy publikálásra a tehetségesebb séggel akkor is, ha a világ az elakik szimpatikusnak tartják a tö- amatõr írók, költõk, hanem a lenkezõjét sugallja nektek!”
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Lelkipásztorok tanácskozása
Közösen tanácskoztak Lakiteleken a napokban térségünk és a Váci Katolikus Egyházmegye lelkipásztorai. Minden évben összejönnek a Népfõiskolán, és megvitatják a legfontosabb tennivalókat – mondta dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke a helyszínen az MTI-nek. – Vendégelõadónak idén Majnek Antal kárpátaljai püspököt hívta el, azért is,
mert érdekelte õket, hogy a munkácsi fõpap mit mond arról, milyen keresztény módon élni a sok ellenséges indulat között. Nagyon jól rámu tatott arra, hogy ameddig nem lesz a felekben megbocsájtás, bûnbánat, addig semmilyen politikai rendezés nem oldja meg azt az évszázados szembenállást, amely most került felszínre.
Majnek Antal kifejtette, hogy már
csak 150 ezer a kárpátaljai magyar
közösség lélekszáma. Eddig is sok fiatal jött Magyarországra tanulni, és
ha maradnak ezek a szörnyû állapotok, akkor nem térnek vissza szülõföldjükre. A püspök embert próbáló
idõnek nevezte az ukrajnai állapotokat, amelyet „csodálatos türelemmel
élnek meg” a kárpátaljai magyarok,
akik nagyon sok megpróbáltatáson
mentek keresztül Trianon óta.
A háború kitörése óta a pénz vásárlóértéke harmadára csökkent, a
fizetéseket nem emelik, a minimálbér és a nyugdíj alsó határa 10 ezer

Majnek Antal
kárpátaljai püspök

forint körüli értéken van, az élelmiszer viszont alig olcsóbb, mint Magyarországon – sorolta a nehézségeket, hozzátéve, hogy a gyógyszerárak nagyon magasak, egészség-

ügyi ellátás pedig szinte nincs Ukrajnában, mert békeidõben sem állt fel
az egészségügyi rendszer.
Tragikusnak nevezte a kelet-ukrajnai helyzetet, ahol szavai szerint már
éheznek az emberek, nincs áram, a
bankok automatáiból nem tudják
kivenni a nyugdíjakat, és már gázt
sem kapnak Ukrajnából. Oroszország szállítja a humanitárius segélyt
szinte minden héten, ez azonban
csak tûzoltás. A püspök példamutatónak nevezte a magyar kormány, a
magyar emberek segítségét. Jelenleg is gyûjtés folyik a katolikusok között, de más egyházak is segítenek.
Majnek Antal szerint most a különféle támogatások elosztása jelent
nagy feladatot.
A katonai behívásokkal kapcsolatban hangsúlyozta: ötvenhárom Kárpátaljáról behívott, különbözõ nemzetiségû fiatal haláláról tudnak, közülük
ketten tartoztak az õ magyar egyházmegyéjéhez. Nem lehet azt mondani,
hogy ukrajnai arányánál több magyar
halt volna meg.

Ukrajna keresztény országnak
vallja magát, ezért ha minden keresztény olvasná és komolyan venné
az evangéliumot, akkor már régen
beköszönt volna a várva várt béke –
mondta befejezésül.
A papi találkozó végén Lezsák
Sándor, az Országgyûlés alelnöke
ismertette, hogy a Lakiteleki Népfõiskolán nyáron lesz egy fúvószenekari tábor, amelynek tagjai segélykoncert-körútra indulnak majd.
Szólt arról is, hogy a népfõiskola
adománnyal segítette a kárpátaljai
magyar családokat. Szeretné elérni,
hogy a testvér-települési kapcsolatok erõsödjenek, valamint az egyházak és az önkormányzatok koordinálásával tovább bõvüljön a testvértelepülések hálózata Magyarország
és Kárpátalja között.

Nagypénteki keresztút

,

A kecskeméti Wojtyla Ház és a
Mûkertvárosi Templomépítõ Közösség nagypénteki keresztútra

hívja a híveket a mûkertvárosi
Szent Ferenc templom kálváriájához április 3-án délután 3 órára.
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Tisza-parti Gyógyés Élményfürdõ
Tiszakécske
A családias fürdõben egész évben uszoda, gyermekmedencék, wellness és gyógyászati részleg, szaunavilág, két gyógymedence, étterem,
korszerû játszótér és pihenõ terület várják a vendégeket.
A komplexum szálláskínálata az idei nyártól a négycsillagos Barack
Thermal Hotel és Spa szállodával egészült ki, ahol modern
környezetben várják a pihenésre, gyógyulásra vágyókat. Aki a szállodában vagy a szintén 4 csillagos apartmanokban, illetve a campingben foglal szállást, az élmény- és gyógyfürdõ szolgáltatásait is korlátlanul élvezheti.
Akcióink, ajánlataink:
BABA KEDD – babaúszás minden héten kedden 9.30-tól
TERMÁL SZERDA – kedvezményes belépõ,
50% kedvezmény az ételárakból
SZAUNA CSÜTÖRTÖK – grátisz szaunaszeánszok
CSAJOS PÉNTEK – barátnõknek kedvezményes belépõ

Kövessen minket a weboldalunkon és a facebook−on!
Használja fel SZÉP−kártyáját, Erzsébet−utalványát,
illetve egészségpénztári kártyáját!

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

G

E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
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Néhány napja hûlt helye látható
csupán annak a Krisztus-keresztnek, amely 1918 óta áll az
Orgovány és Izsák közötti út
mentén. Aggodalomra semmi
ok! Nem lopás történt, hanem
felújítás céljából elszállították az
erõsen leromlott állapotú szakrális emléket. A kecskeméti Porta Egyesület Szent Ilona Keresztköre, Farkas P. József alapítószervezõ vezetésével vállalta,
hogy saját forrásból és a helyi
lakosok, vállalkozók támogatásával renováltatja a felújítás nélkül biztos pusztulásra ítélt feszületet.
A keresztet özv. Birkás
Menyhértné és családja emeltette 1918-ban – ahogyan a talapzaton olvasható: „az Úr dicsõítésére és a hívõk épülésére”.

www.civilnaplo.hu

Megújuló feszület
Csaknem száz esztendõ viszontagságai azonban annyira megviselték, hogy felújítása mára elkerülhetetlenné vált.
Farkas P. József a helyszíni
bejáráson elmondta: a Birkás
család még élõ leszármazottai,
valamint az Izsáki Katolikus Egyházközség plébánosa és vezetõ
tanácsosa örömmel fogadták
szándékukat, illetve azt, hogy a
munkálatok elvégzésére Borsos
István neves kõfaragót kérték
fel, aki vállalta, hogy április végéig befejezi a kõkereszt felújítását.

Harsonás siker
Csaknem négyszáz – többségükben szerb, szlovén és horvát
nemzetiségû – fiatal fúvós gyûlt
össze azon a nemzetközi versenyen, amit a napokban rendez-

tek Horvátországban. Közöttük
volt a harsonán játszó, kecskeméti Beke Márk is, mégpedig
nem akármilyen hangszertudással és tehetséggel a tarsolyában,
hiszen abszolút elsõ
helyezést szerezett
korcsoportjában.
Márk az M.
Bodon Pál Zeneiskola utolsó éves diákja (tanára Kuna
Lajos, zongorakísérõje
Gémes
Adrienne). A nemzetközi verseny zsûri
elnökének, a neves
dán harsonamûvésznek, Carsten
Svanbergnek anynyira tetszett a kecskeméti diák játéka,
hogy
meghívta
Grazba, egy nemzetközi kurzusra.

Húsvéti programok
Kecskeméten húsvétkor malmozni megy a nyuszi. A Malom
Központ ugyanis egyre jelentõsebb kulturális missziót vállalva
a város életében, erre az ünnepre is felkészült. Húsvéti
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programjai április 3-án, 4-én és
5-én reggel 10-tõl este 8-ig tartanak. A földszinten nyuszi simogató, Kölyökpark és kézmûves foglalkozások várják az érdeklõdõket.

Virág−kommandó
a Mezeivárosban
Húsvét elõtt a kecskeméti Porta
Egyesület és a Wojtyla Ház önkéntesei ismét virág-kommandót szerveztek. Három mezeivárosi kereszt
környékét, illetve virágládáit tisztították meg a gaztól és a száraz virágoktól. Új termõfölddel töltötték
fel a tárolókat és 120 árvácskát ültettek el.
Tavaly a Porta
Közhasznú Egyesület „Mezeiváros és
Ürgés város-rehabilitációja az összefogás jegyében” címû programja során a Kurucz téri, a
Mezei és a Kinizsi
utca, illetve a Belsõ
szegedi út keresztezõdésénél található
keresztek környékét
egész évben gondozta. Mindegyik
szakrális emlékhely
mellé fákat ültettek
és virágládákat telepítettek az aktivisták. Rendszeresen
nyírták a füvet, locsolták az ültetett
virágokat, és a környéken felelõtlenül

szétszórt szemetet is rendre összegyûjtötték, feltakarították.
A portás önkéntesek elhatározták, hogy idén is gondozzák ezeket
az elhanyagolt területeket és gondoskodnak arról, hogy a keresztek
környékén mindig legyen virágzó
növény.
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Anna néni századik születésnapja
A kecskeméti piarista templomban megtartott szentmisén köszöntötték
a napokban a százesztendõs Vangel Sándornét. A nem mindennapi
esemény egyik különlegessége volt, hogy a misét az ünnepelt egyik fia,
a hetvenkét éves Vangel Imre plébános celebrálta (felvételünkön), a
templomi kórus pedig a családtagokból állt.

dolgozott, a másik kettõ pedig
tanárként.
Anna néni harminc éve özvegy,
a Szegvári Háziipari Szövetkezetbõl ment nyugdíjba. Tizenhét éve
él Kecskeméten, az egyik lányá-

Vangel Sándorné 1915. március
26-án, Farkas Anna néven született a Csongrád megyei Mindszenten. Szüleit kisgyermekként
veszítette el: tizenegy éves korától édesanyja testvére nevelte.
Húszévesen ment férjhez Vangel
Sándor gazdálkodóhoz. Hét
gyermekük született, akik közül
hatan ma is élnek.
A család az 1950-es években
a kulákok üldözött, keserû életét
élte. Vangel Sándorné azonban
ebben az idõben is mindent
megtett gyermekei taníttatásáért.
Három fia közül egyik jogász, a
másik gyógyszerész lett, a harmadik a papi hivatást választotta. Egy lánya pénzügyi területen

nál. A mai napig gyönyörûen hímez, családtagjait ellátja színpompás terítõkkel, párnákkal. Tizenhárom unokája és huszonhárom dédunokája van.
A tiszteletére tartott szombati
szentmisén nemcsak családtagjai, rokonai, hanem városunk
önkormányzata képviseletében
dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és dr. SztachóPekáry István helyi képviselõ köszöntötték Anna nénit. Az ünnepelt örömmel fogadta a városi
vezetés – és Orbán Viktor miniszterelnök általuk tolmácsolt –
jókívánságait, majd aláírta az
önkormányzat Szépkorúak könyvét is.
Anna nénit a születésnapján
levélben köszöntötte dr. Bábel
Balázs Kalocsa-Kecskemét érseke is, amit a szentmisén Vangel
Imre plébános olvasott fel. (KTV
/KEOL)

Kisbetyárok aranya
A Bács-Kiskun megyei Gyermek
és Ifjúsági Néptáncversenyen és
minõsítõn a Kecskemét Táncegyüttes Kisbetyárok csoportja
és Kisbetyárok Kamara produkciója is Megyei Arany Minõsítést
kapott Kiskõrösön a közelmúltban. A Kecskemét Táncegyüttes
Csutri csoportjának szólista párja, Nagy Miklós és Bencze Kata
Megyei Ezüst Minõsítést ért el. A

Kecskemét Táncegyüttes és Kodály Iskola néptánc tanszakának
közösen nevezett szólista produkciója Megyei Arany, illetve
Megyei Ezüst Minõsítést szerzett,
és egy 3 páros kamara koreográfiája Kiemelt Arany Minõsítést
kapott. (Felkészítõk: Böde István,
Harkai Csilla, Balogh Ildikó,
Lukács László, Lukácsné Haránt
Eszter.)
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Bugacpuszta – élmény az egész családnak!
Május 1-jétõl 12.15 órától mindennap hagyományõrzõ csikósbemutatót tartunk, lovas kocsikázással.
A gyerekek körében népszerû az állatsimogatónk, ahol számos négylábút közelebbrõl
ismerhetnek meg, a báránytól a csikóig, a mangalicától a rackajuhig.

TÉRJEN BE EGY EBÉDRE A KARIKÁS CSÁRDÁBA!

2015. elsõ félévi rendezvényei:

Húsvét Bugacpusztán
Április 5-6.

Spárga napok
Május 9-12.

Pünkösdi vigasság
Május 24-25.

A Karikás Csárda Bogáncs rendezvényháza tökéletes helyszín
egy álomesküvõre, családi rendezvényekhez, ballagásra, bankettre!
Tiszteljenek meg bizalmukkal, látogassanak el hozzánk személyesen!

Bugac Puszta Kft.
6114 Bugac, Nagybugac 135.
06-76/575-112; 06-30/4166-439
E-mail: info@bugacpuszta.hu
www.bugacpuszta.hu

