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Kellemes, későnyári napsütésben
érkeztek Bugacra a minap a
Wojtyla Ház nyugdíjas klubjának
tagjai.
Először Horváth Lászlónéval
tettek egy négy kilométeres sétát a
végtelen pusztában, aki megismertette a kirándulókat e vidék gyógynövényeivel, illetve azok hatásaival.
A sétát a Pásztor Múzeumban
fejezték be, ahol dudakoncert mellett, megtekinthették a puszta állatvilágát és a csikósok használati tárgyait, életét bemutató tárlatot.
Délben kezdődött a pusztaötöst is

Wojtylás kirándulás

felhajtó fergeteges csikós bemutató,
melyet Kovács Zoltán csárdagazda jóvoltából tekinthettek meg a
wojtylások.
A bemutató után lovas kocsival
közelítették meg a Karikás Csárdát.
A szürkemarhából készült gulyáslevest és lángoló baracklekváros
tejes pitét tartalmazó ebéd is
Kovács Zoltán ajándéka volt.
Az élményekben gazdag kirándulás szemmel láthatóan feledtette
a nehéz sorsú emberekkel az életüket beárnyékoló sok gondot, nehézséget, nélkülözést.
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Tízéves a műkerti kápolna

Szép ünnepre készülődnek
Változatos programokkal ünnepli szeptember utolsó hétvégéjén és október első hetében az Assisi Szent Ferenc kápolna felszentelésének 10. évfordulóját a műkertvárosi katolikus hívőközösség. Széleskörű civil és vállalkozói összefogás, közadakozás tette lehetővé annak idején a kápolna megépítését.
2007. szeptember 30-án áldotta meg Isten műkerti házát dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke.
A templomépítést Farkas P.
József, a Porta Egyesület alapító-szervezője és dr. Fekete
László, a városrész akkori önkormányzati képviselője kezdeményezte még az ezredforduló elején.
Hozzájuk csatlakozott számos
magánszemély és vállalkozó. Így
kerülhetett sor a kápolna alapkövének letételére 2004 tavaszán. A
Vadaskert szomszédságában emelt
szakrális épület immár egy évtizede
fogadja a vasárnap délutáni szentmisére érkező híveket.
Farkas P. József – aki a Porta
Egyesület alapító-szervezőjeként, dr.
Fekete Lászlóval, a városrész akkori
önkormányzati képviselőjével karöltve kezdeményezte még az ezredfor- vezényletével, Beke Márk ifjú harsoduló elején – a mostani ünnepi ese- nás szólót ad elő, továbbá a Gregus
Tárogató Együttes is fellép Szabó
ménysorozatról elmondta:
– A rendezvények sorát szeptem- Sándor vezetésével.
– Szeptember 30-án, szombaton
ber 29-én, pénteken 18 órakor jótékonysági koncert nyitja a Wojtyla délelőtt 10 és 12 óra között nagyszaBarátság Központ sorsközössége bású állatszentelésre várják az érdekjavára, melynek helyszíne a Barátok lődőket és házi kedvenceiket a műkertemploma lesz. A Kecskeméti Városi ti templom előtti téren. A programhoz
Fúvószenekar játszik Kuna Lajos a Vadaskert is csatlakozik olyképpen,
Szép számú vendégsereg és a
Wojtyla Ház gondozottai egymással karöltve ünnepelték Szent István
napját, illetve azt, hogy megfelelő
mennyiségű és minőségű búza termett országszerte, melyből Isten
gondoskodó szeretete által és az
adakozók támogatásával továbbra
is lesz kenyér asztalaikon.
A rendezvény felszólalói egyöntetűen párhuzamot vontak a bibliai
csodás kenyérszaporítás és a Wojtyla
Ház eddigi működése között, melynek lényege, hogy isteni csoda történt
akkor – több mint kétezer esztendeje
–, amiként napjainkban is ennek
lehetnek részesei a népkonyha elesettjei, immáron 12 éve.
Lévai János önkormányzati
képviselő felszólalásában hangoz-

hogy különleges állatokat hoznak a
helyszínre, illetve papi áldásban részesülnek az állatkert „otthon maradott”
lakói. Október 1-jén, vasárnap 16
órakor szentmisére várják a híveket,
érdeklődőket az Assisi Szent Ferenc
kápolnában. Október 2-án, hétfőn

délelőtt vetítéssel egybekötött előadáson ismerkedhetnek meg az óvodások
Assisi Szent Ferenc, a kápolna védőszentje életével, utána agapéra (szeretetvendégségre) kerül sor a hívek
jóvoltából. Október 3-án, kedden általános iskolásokat várnak ugyanígy a
helyszínre.
Október 4-én, szerdán 15 órai
kezdettel a Sasfészek Étterem melletti

Szegények kenyere

tatta: – Az Újszövetségből tudjuk,
illetve érzékeljük, hogy hogyan
nézett Jézus az emberekre, és azt

is, hogy többnyire a szívén viselte
az ott lévők napi szükségleteit, mély
és belső szeretetből fakadó megin-

Mária úton elhelyezett, a Porta
Egyesület által frissen felújíttatott
Krisztus-keresztet szenteli fel a Kefag
Zrt. területén dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel
várnak. Ezt követően, 17 órakor
templombúcsú veszi kezdetét az
Assisi Szent Ferenc kápolnában a
szakrális épület névadója, védőszentje tiszteletére. Az eseményen – a
búcsúi szentmise keretében – terményáldásra is sor kerül. A BácsZöldért Zrt. által kiállított zöldségeket,
gyümölcsöket dr. Bábel Balázs áldja
meg. Emellett felolvassák azok neveit,
akik valamilyen formában hozzájárultak a kápolna létrejöttéhez, azonban nem lehetnek már közöttünk.
Farkas P. József és dr. Fekete
László főszervezők képes prezentáció keretében jelenítik majd meg a
templom létrejöttének csodáját, azt,
hogy Isten segítségével és az alapítói közösség egyöntetű lelkesedésével, buzgalmával miként lett egy
megvalósíthatatlannak tűnő álomból
– reménytelenséget szító ellenszélben – a közadakozás és összefogás
jóvoltából híveket hívó, hitközösségnek otthont adó valóság.
– Mi már régen nem leszünk, amikor ez a kápolna még állni fog, hirdetve Isten örökké tartó dicsőségét
– zárta gondolatait Farkas P. József.
dulással fordulva mindenkihez. Ez
történik a Wojtyla Házban is.
Domján Gergely, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei
elnöke közölte: 7000 tonna gabonát takarítottak be idén, amiből 10
ezer tonna kenyér készülhet, s
ebből most hoztak ízelítőt a Wojtyla
Ház szegényeinek.
Farkas P. József, a szociális intézmény alapító-igazgatója elmondta,
hogy jelenleg 120 rászorulónak
tudnak meleg ételt adni naponta.
Az adományozókat az Úr küldi, és
önként jelentkeznek, jönnek segítő
kezet nyújtani.
Az ünnepségen Gábor atya megáldotta az adomány kenyereket,
amiket közösen megszegtek és szétosztottak a sorsközösség soraiban.
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Berecz András a Wojtyla Házban

Sírt, ha mások nem nevettek
Példabeszédeivel, meséivel szórakoztatva tanította, humorával, kisugárzásával elbűvölte hallgatóit Berecz András Kossuthdíjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és
előadóművész, aki a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ
vendége volt a napokban. A népkonyha gondozottainak kérdéseire is örömmel válaszolt, majd jó ideig állta a nehézsorsú
emberek autogramot, közös fotót célzó kitartó ostromát a
szociális intézmény étkezdéjében. A jókedvvel, vidámsággal
bőségesen fűszerezett előadást a Kecskeméti Szent László
Lions Club ebédosztása koronázta meg, Harsányi Zsuzsanna
festőművész és Király József vállalkozó közreműködésével.
– Budapesten született, ott levegőt venni, esetleg valamit enni,
is nőtt fel, mégis ízes népi ez volt az én törvényem. Nem maganyelvet beszél. Hogyan lehet- mat szórakoztattam, másnak kellett
séges ez? – kérdezte lapunk mun- belehalnia a nevetésbe. Sírtam, ha
katársa ebéd után a népszerű mások nem nevettek. Édesanyám
személye, a belőle áradó színház
előadóművészt.
– Talán egyik oka, hogy tévénk faraghatott belőlem ilyen játéklényt,
sosem volt. Ezért a gyerekkori esté- színpadi embert.
ket máig legfőbb mércém és mókamesterem, édesanyám töltötte meg:
ő volt a fő műsoridő. A szavakat
élére tudta állítani, igen vékony pengére hullott mindegyik, a legszürkébb, sokaknak hétköznapi helyzetben is megtalálta a visszásságot. A
látása volt igen jó, meg a természete. Négy elemit végzett, megmaradt
kunhegyesinek. Az ő eredetiségét
nem kezdte ki semmi, se divat, se
tekintély. Ahova elment, ott mindenki
meghőkölt vagy nevetett, aztán esetleg elgondolkodott. Mondhatnám,
kétnyelvű voltam. Amikor hazahoztam valami, számára idegen beszédet, egy perc alatt leszedte, lefigurázta a számról, azt mondta, nyugodtan hagyjam meg ezt a pestiek– Életrajza szerint kamasznek, övék ez mindenestül. A betonból nőtt vadhajtásaimat kacagva ként festőművész pályára
nyesegette. Szép, vidám iskola volt. készült. Miért mondott le
róla?
Most is szívesen járnám.
– A szülői ház nem tanácsolta, és
– De hát mégiscsak Budapes
ten szocializálódott. Kü
lönös nem jött jó időben egy kedvesen
észjárását, beszédét mennyire erőszakos, jó pedagógus, aki erre a
tolerálta, fogadta el a környe- pályára segített volna. A képek faggatásához ma is nagy kedvet érzek,
zete?
– A hajlam már az óvodában főleg a keresztény középkor érdeelőjött, csendes pihenő alatt igyekez- kel, de nem annyira az ábrázolástem mindenkit ébren tartani. Az isko- mód hoz tűzbe, hanem az, amikor
lában is azért ültettek hátra, mert bár már beszélgetni tudok az alkotóval.
hajlottam az engedelmességre, Amikor megértem, mit miért, és kit
vágytam az első padokba, a nyel- hova tett. De hát végső soron képekvem, ez a veszedelmes kis kormány- kel bánok akkor is, amikor mesélek.
lapát mindig ellenem fordult, örökké Szóképekkel, finom és harsány szíhátra irányított. Mókázni, figurázni, nekkel, erős és felejthetetlen helyze-

tekkel. A mese műfaj az ilyesmiket
medencével hordja és szinte öntudatlanul. Nem fulladozik, nem fontoskodik közben, nincs ideje saját
tettében gyönyörködni.
– A jogi egyetemre miért
járt?
– Az véletlen, azt a környezetemért tettem. A felnőtt világ sosem
vonzott, ha munkahelyekről beszélgettek, mindig bedugult a fülem. De
hogy ne keseregjenek körülöttem,
elmentem a jogra. Három év után
azonban abbahagytam, mert a
kíváncsiságom Moldvába űzött.
Egyetemistaként sokat jártam
Domokos Pál Péter előadásaira, az
Egyetemi Színpadra, tapadtunk rá,
mint darázs a jó szőlőre. Tőle tud-

tam, hogy van egy régies magyar
kultúra Moldvában, amellyel nemcsak a mai Magyarország nem
foglalkozott, hanem a régi sem.
Testvéreink laknak ott, s engem vonzott ez a vidék, mint a tiltott gyümölcs. Minden szó, dal, dallam,
amihez hozzáférhettem, jól esett.
Vonaton elkapott és megértett szavak, hosszú utazások után – ilyen
volt az én boldogságom. Elsősorban
énekes volnék, a mesemondást az
élet hozta, hát főként énekeket gyűjtöttem. Csakhogy minden lenyűgözött. A ruha, amit maguk készítettek,
az erdő, amit használnak, a kaláka,
a tánc, a hitélet és a köznapok. Én
Budapestre, a hiányba születtem

bele. Oda, ahonnan látszik, hogy
például Moldvában mi a többlet.
Amit jól esik elhozni, felmutatni az itt
lakó embereknek. Meg elvinni, széjjelhurcolni a világba. Egy bostoni
hegedűművész 1987-ben New
Yorktól a Csendes-óceánig három
hónapos körutat szervezett egy
táncházi zenekar számára, amelynek énekese voltam. Amerikában
már hivatásszerűen énekeltem, és
persze az énekek közé egy-egy tréfát is be-beszúrtam. Azóta is boldog
ember vagyok. Nagyon kevés
választ el attól, hogy teljesen boldog legyek.
– Az utazás magának életforma?
– Az. Most is furcsállom, hogy
nem mozog alattam a
szék. A vonaton
vagyok otthon, ott felfrissülök, ott tanulok új
dalokat, meséket. Az
utazás a mesterségemmel együtt jár. Az
emberek nem fognak
eljönni
hozzám,
nekem kell elvinni hozzájuk a dalokat, a
meséket. Így történt ez
a régi világban is.
– A moldvai
csángók mellett
sokat foglalkozott
a
csuvasokkal.
Miért érezte fontosnak, hogy sördalaikat magyar nyelvre is
átültesse?
– A csuvasoknál a sördal nem feltétlen a sörről szól, benne a legfontosabb és legérdekesebb elem a
rokondicséret. Amikor először találkoztam ezzel, teljesen fejbecsapott.
S egyre jobban izgatott, hogy mi az,
amit ebből haza tudok hozni. Nekem
a közelmúlt legfájóbb eseménye
2004 december 5-e volt, amikor az
ország nem élt azzal a lehetőséggel,
hogy az elszakadt nemzetrészt
magához emelhesse. Ilyen helyzetben, a sördalokkal szinte gyógyítottam magamat. Mert arról szólnak,
hogy akkor vagy erős, ha le tudsz
ülni egy asztalhoz a testvéreddel.

SÁRFEHÉR NAPOK

4
Harminckettedik alkalommal rendezzük meg városi ünnepünket, a
Sárfehér Napokat, amely idén ismét
nemzetközivé szélesedik, hiszen a
2013-as négyes fogathajtó Európabajnokság és a 2014-es egyes
fogathajtó világbajnokság után most
nemzetközi para fogathajtó bajnokságnak adunk otthont. Emellett,
ahogy már megszokhatták a fogatsport kedvelői, az évi versenyszezon
záró fordulója és bajnokavatója is itt
zajlik egyes-, kettes-, négyes- és póni
kategóriában. Mindezek biztosítékot
jelentenek arra, hogy izgalmas és
színvonalas versenyekben gyönyörködhetnek látogatóink.
Városi rendezvényünk immár
nyolc évtizede hirdeti a hozzánk
látogatóknak, hogy az izsákiak munkájukkal, szorgalmukkal élhetővé
tudták és tudják tenni e homokos
tájat. Kezük nyomán gyümölcsöskert
lett és maradt a futóhomok. E munkájukban szőlőnk, a Sárfehér volt hű
társuk, mely tisztes megélhetést nyújtott a vele foglalkozóknak. Szőlőnk
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Kedves Olvasók!

bora és a belőle készült pezsgő
ország-világ előtt hirdette, s hirdeti
ma is az izsákiak tehetségét. Bár
napjainkban sajnos egyre kevesebben foglalkoznak szőlővel, az izsáki
pezsgők továbbra is keresett cikkek
itthon és külföldön. Borversenyek,
pezsgőversenyek sikeres szereplői.

Szeptember 29. péntek
9 óra Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek díjhajtó számai
10 óra Városháza, Művelődési Ház: Kiállítások kapuinak megnyitása
13 óra Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla
Világtalálkozó
15 óra Sportpálya: Sárfehér Kupa utánpótlás labdarúgó torna
17 óra Vino Étterem: Phul Band műsora
17 óra Selyemerdő: I. Sárfehér Esti Futóverseny
20 óra Vino Zörej Music Club: Forró Rágógumi koncert (rockabilly) a belépés díjtalan

Szeptember 30. szombat
8 óra Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla
Világtalálkozó
9 óra Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek maratonhajtó
számai
9 óra Vasútállomás: Országos motoros találkozó
10:30 Általános iskola: Körzeti Kórustalálkozó
10 órától Katolikus templomkert: Családi nap gyermekprogramokkal
11 óra Vino Étterem: Elszármazott izsákiak találkozója
14:30 Kossuth út – Rákóczi út: Országos motoros felvonulás
15 óra Szabadtéri színpad: A Mosolyra Hangolók – zenés gyermekműsor

Egy-egy Sárfehér Napok alkalmából kis városfejlesztési leltárt is
szoktunk készíteni, melyben a megvalósult, a folyamatban lévő és a
tervezett fejlesztéseket igyekszünk
összefoglalni. Most különösen szép
gyarapodásról szólhatok, hiszen
elkészült és szeptember 4-én átadtuk új iskolánkat, mely 4,5 milliárdos
állami támogatásból valósult meg.
Elkészült az új egészségügyi centrum és a szintén új piaccsarnok
terve. Utóbbira 360 milliós támogatást nyertünk. Jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás, és annak lezárultával még az idén elkezdődhet a
megvalósítás. Épül, szépül Izsák, s
ezt jó elmondani ilyenkor, az ünnepi
napokon, és jó megélni a mindennapokban.
A XXXII. Izsáki Sárfehér Napok, a
nyolc évtizedes múltra visszatekintő
helyi ünnepünk idei programja is
méltó keretet biztosít a fogathajtó

világversenynek. A már megszokott
gazdag kulturális, szórakoztató
programokkal, kiállításokkal és
számtalan látványossággal várjuk a
helyi és a vidékről idelátogató
érdeklődőket, bízva abban, hogy a
máshonnét érkezők is úgy ítélik
meg, hogy Izsák egy igazán jó hely.
Akik jártak már nálunk ilyenkor, sokszor elmondták – mi pedig örömmel
hallgattuk mindig –, hogy érdemes
szeptember utolsó hétvégéjét
Izsákon tölteni. Biztosak vagyunk
abban, hogy akik idén is így döntenek, most sem csalatkoznak.
Biztosíték erre a fogathajtó bajnokságok izgalmas versenysorozata, a
sztárok sorát is felvonultató kulturális programsorozat, valamint az
ilyenkor, hagyományosan kínált
számos kiállítás és bemutató.
Kérem, látogassanak el minél többen hozzánk! Kívánok mindenkinek
szép napokat Izsákon, a Sárfehér
Napok forgatagában!
Mondok József
polgármester

16 óra Sportpálya: Izsák – Harta nosztalgia labdarúgó mérkőzés
16 óra Szabadtéri színpad: Nagy Edmond műsora
17 óra Vino Étterem: Phul Band műsora
17 óra Szabadtéri színpad: Ünnepköszöntő – városi kitüntető
címek átadása
19 óra Szabadtéri színpad: Sztárparádé – Kökény Attila, Nika,
Unique
21 óra Szabadtéri színpad: Dj's: Kincsesszabi, Garfieldbandi,
Zsé, Conga Live Act: Csoki, Visual: Toomas Yilson
21 óra Vino Zörej Music Club: Molyair koncert (blues, rock) belépés díjtalan

Október 1. vasárnap
8 óra Biczó Csárda: Nemzetközi Rövidszőrű Német Vizsla
Világtalálkozó
9 óra Fogathajtó pálya: Fogathajtó versenyek akadályhajtó
számai
15 óra Kossuth és Rákóczi út: Hagyományőrző szüreti felvonulás
15:30 Szabadtéri színpad: Izsáki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat gyermekcsoportjának műsora
15:40 Szabadtéri színpad: az Ágasegyházi Citerazenekar műsora
16 óra Fogathajtó pálya: A Fogathajtó versenyek ünnepélyes
eredményhirdetése
16 óra Szabadtéri színpad: Kecskeméti Nótások Baráti Körének
nótaműsora
17 óra Szabadtéri színpad: Néptánc gála – Sárfehér Néptánc
együttes
19 óra Szabadtéri színpad: Sztárparádé – Szandi, Kocsis Tibi,
Nagy Feró
21 óra Kossuth tér: Tűzijáték
BORUDVAR, KIRAKODÓ VÁSÁR, GYERMEKJÁTÉKOK,
VÉRADÓBUSZ (október 1-jén, 9-13.30-ig
a városközpontban)
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Újabb fejlesztésekre készülnek
– Nagyon komoly két év előtt állunk. Ambiciózus tervek, gondos előkészület, határozott lendület, újdonságok egész sora a
tőlünk megszokott kiváló minőségben – emelte ki Juhász Zsolt,
az Izsáki Házitészta Kft. kereskedelmi igazgatója lapunknak
adott interjújában.
– Idestova 30 éve vagyunk
jelen a piacon. A háziasszonyok
által jól ismert hagyományos tészták tekintetében már régen elértük
a maximumot. Megtanultunk
olcsón, nagy tételben finomat
gyártani, hogy vásárlóinkat olyan
tradicionális tésztákkal lássuk el,
amilyeneket nagymamáink készítettek egykoron. Az idők azonban
változnak. Ahogyan nőtt a volumen, kutatni kezdtük, miféle újdonságokkal tudnánk meglepni a piacot. Ennek eredményeképpen,
alapos gyártási előkészületeket
követően folyamatosan bővült vállalkozásunk szortimentje – foglalta dióhéjba eddigi fejlődési
pályájukat a cégmenedzser.
– Száraztésztát nagyon sok
helyen előállítanak, ennélfogva
ádáz küzdelem folyik a piac akár
egyetlen apró szeletének megszerzéséért is. Vásárlóink rendkí- nálunk. Manapság viszont a hatévüli árérzékenysége a válság óta konyság is kiemelten fontos tényemit sem változott. A kiváló minő- zővé vált. Mostanára megleheségű étkezési búza és liszt világpi- tősen széles szortimentet hoztunk
aci ára meredeken emelkedik, az létre, ezt szüntelenül bővítve próellenőrzött, minden szempontból
makulátlan tojás felvásárlását a
Fipronil-botrány nehezíti, növelve
a
beszerzési
költségeket.
Összességében tehát, vékony
jégen táncol minden piaci szereplő, ám bennünket kemény fából
faragtak; eltökélt szándékunk a
folytonos bővülés – szögezte le a
kereskedelmi igazgató.
– Az alapanyag mindig azonos: első osztályú liszt és tojás –
nem is lehet más. Ehhez tisztaság,
pontosság párosul, valamint egy
abszolút megbízható, kipróbált
gyártástechnológia modern gépsorokkal. Ezek alapvetések

bálunk további kiegészítő termékeket minél gyorsabban gyártásba vonni, ennek okán újítunk,
innovatív ötleteken törjük a fejün-

generáció olyan mértékben kezdte fogyasztani nálunk is, hogy
idővel hazaivá vált, beépült étrendünkbe, következésképpen foglal-

ket – különösen a fiatalabb korosztály megnyerése érdekében.
Példaként említem, hogy a lasagne köztudottan nem éppen
magyaros étel, de a 20-30 éves

koznunk kellett vele. Folyamatosan
újabb és újabb formátumokat találunk ki, melyek esetleg más nemzetek konyhakultúrájában terjedtek el korábban, ellenben úgy
gondoljuk, nálunk is meghonosíthatók.
Egyebeket illetően Juhász Zsolt
kifejtette: munkaerőhiány náluk is
tapasztalható. Megfelelő szakembert még kiemelkedő jövedelemért sem könnyű találni.
– Tésztakészítő képzés nincs,
mi tanítjuk be a szakirányú képesítéssel bíró jelentkezőket. Kap
csolatban állunk a nagykőrösi
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szak
gimnázium
és
Szak
k özép
iskolával, diákokat fogadunk
onnan. Bízunk benne, előbbutóbb munkatársainkként köszönthetjük jó néhányukat.
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Új plébános érkezett Izsákra
Tizenkét esztendőt töltött Bajkó Zoltán atya Pálmonostorán.
Az eltelt évek alatt felpezsdítette a hívőközösség életét, továbbá élelmezte, ruházta és minden lehetséges módon segítette a
rászorulókat. Legutóbb pedig pályázati forrásból, minisztériumi segítséggel, jelentős önkormányzati hozzájárulással, valamint jó szándékú hívek adományainak jóvoltából felújíttatta a
helyi templomot, rendbe tetette annak környezetét. Augusztus
1-jei hatállyal dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke
kinevezte Zoltán atyát az Izsáki Római Katolikus Egyházközség
plébánosává.
– Mit tart pálmonostorai
szolgálata legjelentősebb
sarokkövének? – érdeklődtünk Zoltán atyától új szolgálati
helyén.
– Legfontosabb eredményem,
hogy lényegesen többen járnak ma
már templomba Pálmonostorán, mint
amikor odakerültem. Ebben fontos
szerepet játszott a rendszeres hitoktatás megvalósítása, s ezzel együtt
az, hogy kis közösségünknek évente
10-12 elsőáldozója volt. Sokszor
ma is foghíjasak a templom padjai,
de a kezdethez képest számottevően
sok változás történt. Mint minden
kistelepülés, Pálmonostora is alacsony gyermekszámmal küzd, ennél
fogva ez a jelenség az egyházon
belül is gondot, problémát jelent.
Ahogy fogyatkozik az iskolában a énekkel és látványos játékokkal. Az
beíratott gyerekek száma – ráadásul ilyen alkalmaknak azért is örülök
még év közben is sokan elvándorol- mindig, mert faluhelyen sokkal veszénak –, úgy ez az elsőáldozó, illetve lyesebb a széthúzás, mint városban,
hittanosok létszámában is érzékelhe- hiszen egy kisebb közösségben feltűtő változást jelent. Elindítottuk az nőbb és a hétköznapokra erőteljeelső adventi gyertya ünnepélyes sebben kihat az, ahogyan az embemeggyújtását. Ez az alkalom az, rek megkülönböztetik egymást. A
amikor a falu apraja és nagyja zsú- Jóisten nem bőrszín és hovatartozás
folásig megtölti a templomot. Sok szerint tart bennünket számon, de a
kíváncsi tekintet szegeződik ilyenkor mi gondolkodásunkat gyarló emberi
a szentélyre, fényképezőgépek vil- szempontok és tényezők határozzák
lannak a büszke apukák és anyukák meg. Amennyire tudok és amennyire
kezében, mert az ünnep hangulatát, lehet, küzdök ez ellen. Sajnos a
a tél arcait az ő művészeti iskolába keresztény hívek is hajlamosak számjáró gyermekeik mutatják be sok-sok talanszor abba a hibába esni, hogy
szépen csengő verssel, prózával, megfeledkeznek róla: egy út van, az

Isten útja, Jézus az út, az igazság és
az élet.
– Miért jött el?
– Előző szolgálati helyemen mindent elvégeztem, ami lehetőségeimből tőlem kitelt. Az Úr dicsőségére új
kihívásoknak szeretnék eleget tenni
a jövőben.
– Hogyan fogadták az izsáki katolikus hívek?

vem mégis az, hogy megmaradjak
jó papnak. A gondviselő Isten végtelen bizalmával hívott meg a szolgálatára, arra, hogy legyek a men�nyek országának földi munkatársa,
mérhetetlen kegyelméből és jóindulatából lettem pap. Persze a lehetőségek mellett Isten mindig ad kihívásokat is, amelyekkel szembe kell
nézni, s amelyeknek csak hittel cseEbédosztás a Wojtyla Házban,
Bajkó Zoltán plébánossal

– Odaadó szeretettel, közvetlenséggel. Izsák már városi környezetnek számít. Élő egyházközséget vettem át, mely jól szervezett és nagy
reményeknek néz elébe, mert úgy
tapasztalom, itt is nyitottak az emberek Isten Igéjének befogadására.
Készülünk a templomi búcsúra,
amely október 1-jén 10 órakor kezdődik. Az egyházmegye főpásztora,
érseke tart ünnepi szentmisét.
– Milyen tervekkel érkezett?
– Az egyházi életben való részvételt kívánom előmozdítani; a meglévő közösségeket erősíteni, illetve
újakat létrehozni. Legnagyobb ter-

lekedve lehet megfelelni. Szilárdan
hiszek abban, hogy – még ha a
tények gyakorta másként is mutatkoznak életünkben – az isteni
gondviselés valóban működik.
Mindvégig arra törekszem, hogy
választott hivatásommal el tudjak
majd számolni, amikor számadásra
jelentkezem. Az élet változások és
választható lehetőségek sorozata,
miközben munkatársai vagyunk
Istennek. A derű és lelki béke alapja a segítő jó szándék, a tenni akarás és a megbocsátás, a felhők
mögül pedig mindig átragyog Isten
végtelen szeretete, ránk vetítve
fényét és melegét.
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Világmárkák izsáki varrodája
Az izsáki Frankó család vállalkozása, a Mille Moneta Kft.
neve – az általuk kibocsátott
haut couture minőségű termékeknek köszönhetően – a
francia és olasz textil üzletágban is egyre ismertebb. A
szomszédos
településen,
Fülöpszálláson hat évig készített a cég felsőruházati termékeket, ahonnan évente 25003000 kabát került a bel- és
külföldi piacra. A francia
szakemberek annyira elégedettek voltak a minőségi termékekkel, hogy folyamatos
együttműködésre biztatták a
családi vállalkozást, saját tervezésű kollekcióik legyártását is a varrodára bízva.
A felszaporodott rendelésállomány
következtében, korábbi telephelyüket
kinőtték, majd keresve a további fejlődési lehetőségeket, sikeresen pályáztak új épület építésre a Széchenyi
2020 program keretében. Az új létesítmény építésének megkezdése a
régi gázcsere-telep mögötti területen,
rengeteg földmunkát, tereprendezést
követően indult meg. A több mint 500
négyzetméteres új varroda kivitelezését izsáki vállalkozók bevonásával
valósították meg. Két évvel később,
2015 augusztusában indulhatott el a
termelés ebben az új, napelemes
rendszerrel felszerelt, A-pluszos kategóriába sorolt épületben.
– Jelenleg több mint 20 munkavállaló dolgozik korszerű varrodánkban, ahol feleségem az ügyvezető, idősebb fiam Barnabás
pedig a pénzügyeket felügyeli.
Valójában kétszer ennyi izsáki
embernek is tudnánk munkát adni,
ha lenne elég szakképzett munkaerő a városban és annak vonzáskörzetében – mondta el lapunknak
Frankó János. – Akár egy újabb
csarnok építésébe is belevágnánk,
ha megduplázhatnánk a szakmunkásgárdánkat, ugyanis nem győzzük teljesíteni a francia és olasz
megrendeléseket.
– Hét éve, még Fülöpszálláson
kapcsolódtam be ebbe a családi
vállalkozásba – nyilatkozta
Kalmár Roland, az izsáki varroda szakmai vezetője. – Ez az izsáki
már egy infrastruktúra tekintetében

sokkal korszerűbb, átgondoltan
kialakított üzem, ami megkönnyíti a
jó munkaszervezést. Gyártási profilunk megmaradt: elsősorban prémium férfi felsőruházatot állítunk elő
francia, olasz és magyar megrendelőinknek, amit kiegészítenek
sajátmárkás női és férfi télikabátjaink. Az idén kerültünk kapcsolatba
a világhírű Paul&Shark márkával,
akiknek felső kategóriás férfi mellényeket és dzsekiket gyártunk jelenleg. De ha már a világmárkáknál
tartunk, megrendelőink között található – többek között – a Givenchy,
az Azzaro, a Bon-Ton vagy a
Kenzo is. Többségük nemcsak a
legújabb tervezésű kollekciók szabásmintáját adja, hanem a szövetet
és minden hozzávalót is, az utolsó
gombig. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy kiváló minőségben és a
kért mennyiségben legyártsuk ezeket a divatbemutatókon már tesztelt
ruhákat. Mivel prémium kategóriáról beszélünk, a szövetek és egyéb
alapanyagok is a legnemesebbek
– éppen ezért a legdrágábbak –
közül valók, vagyis a hibázás lehetőségét szinte teljesen ki kell zárnunk ahhoz, hogy a megrendelő
elégedett legyen, mi pedig nyereségesek. Mindez nagy odafigyelést
és igen átgondolt munkát követel
tőlünk. Sorszámozzuk az összeállítási műveleteket, hiszen csak egy
mellény elkészítése is 140 műveletből áll, ami azt jelenti, hogy ugyanennyi a hibázási lehetőség. Ennek
elkerülésére nagyon sok időt vesz

igénybe az új dolgozók betanítása,
de aki megtanul kiváló minőséget
produkálni, az jóval többet kereshet nálunk, mint például a konfekciókra fókuszáló multicégeknél.
– Bízunk a hazai textilipar élénkülésében, és célunk, hogy vállalkozásunk jelenlegi pozícióját

HA - Molnar_Gyorgy_plakat_A3
2017. szeptember 20. 8:33:41 de.

tovább erősítsük. Ennek érdekében
folyamatosan nyomon követjük a
szakmai újdonságokat és bővítjük
a varroda gépparkját a magasabb szintű termelékenység érdekében – mondta zárszóként
Frankó Barnabás, a cég gazdasági vezetője.
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Vino Étterem, Panzió és Pinceklub

Koncertek, festőtáborok, előadások
– Negyedik esztendeje, hogy
nyáron és ősszel három festőtábornak is helyet adunk. Az egyik alkotói
közösséget Balogh István Öcsi, a
másikat Németh Ferenc festő szervezi. A harmadik inkább amatőrök
részvételével zajlik, Márki Nóra
Jázmin irányításával, aki terápiás
tréninggel is fűszerezi az ecsetforgatást. Rendszeresen betérő vendégeink mindig érdeklődéssel figyelik az
esetenként itt alkotó 10-15 művész
munkáját. Alkotásaik egyébként, az
egyhetes táborozást követően, a
helyi művelődési házban rendezett
tárlatokon is megtekinthetőek.

Az elmúlt esztendőkben már megszokottá vált Izsákon, hogy
a főterén található Vino Étterem, Panzió és Pinceklub néven
ismert vendéglátó komplexum rendszeresen előrukkol figyelmet érdemlő újdonságokkal. Nem véletlen, hogy az étterem
termei kedvelt helyszínei a családi-, baráti- és munkaebédeknek, vacsoráknak. Természetesen a Sárfehér Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódva is minden alkalommal kínálnak
kiváló ételeik, italaik mellé nívós rendezvényeket.
– Az utóbbi idők változásai
között említeném, hogy az étterem
melletti presszónkat átalakítottuk
egy olyan kávézóvá, amely állandó fotókiállításon, illetve szóróanyagokon mutatja be a közeli
Kolon tó csodálatos élővilágát vendégeinknek. Ugyanakkor egy adekvát rendezvénysorozatot is indítottunk. Ezek az előadások, beszélgetések e természetvédelmi terület
növény- és állatvilágát, megóvásuk
fontosságát részletezik szakemberek, természetbarátok bevonásával,
a hangulatosan berendezett, Kolon
Café névre keresztelt egykori pres�szórészben. Itt egyébként a finom
kávé és tea különlegességek mellett
süteményeket, illetve nagy melegben mintegy húszféle házi készítésű
fagylaltot is kínálunk. A családi vállalkozásban működő, tápiószecsői
Hisztéria fagyizó többszörösen
díjazott kézműves termékei ezek az
ínyencségek – mondta el lapunknak Prikkel László, a vendéglátó
komplexum tulajdonosa. – Megújult

a kerthelyiségünk is, ahol gyakoriak
a családi, baráti rendezvények,
sütögetések.
– Az étterem alatt húzódó Vino
Pinceklub számtalan koncertnek,
bulinak, egyéb rendezvénynek adott
otthont az elmúlt esztendőkben.
Nem lesz ez másként a jövőben
sem, de ezt a vendéglátóhelyünket
most egy komoly hang- és fénytechnikával, illetve új berendezési tárgyakkal tervezzük ellátni. Mivel a
befogadóképesség itt is korlátozott,
többnyire a rétegzene (folk-rock,
jazz, underground, blues) iránt
érdeklődőknek kínálunk élő koncerteket pénteki és szombati napokon.
A pontos koncertprogramok a honlapunkon (www.vinoetterem.hu), illetve a facebook-on megtalálhatóak
lesznek rendszeresen. A Sárfehér
Napok rendezvénysorozat idei
programjaihoz is csatlakozva, pénteken (szeptember 29-én) a Forró
Rágógumi, szombaton pedig a
Molly Air formáció lép fel a Vino
Pinceklubban. A hagyományoknak

megfelelően éttermünk a főtéren és
a lovas pálya mellett is vendégváró
sátrat állít a Sárfehér Napokon.

Vino Étterem, Panzió
és Pinceklub
Izsák, Dózsa Gy. tér 4.
Tel.: 76/569-135
Mobil: 30/388-2460
E-mail: vino@vitae.hu
www.vinoetterem.hu
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Németh Ferenc izsáki festőművész

Mérlegen húszévnyi ecsetforgatás
Kapcsolata a festészettel egy ’97-es hajdúszoboszlói nyaraláshoz köthető. A fürdő bejáratánál portrérajzolók dolgoztak.
Hirtelen olajképek ragadták meg tekintetét, melyeket kuncsaftokra várva az utcán árultak. Amikor hazajött, nem hagyta
nyugodni a gondolat: ő is megpróbálkozik valami hasonlóval.
Rajzolni kezdte a családját. Felesége egyik őszi napon említette: van egy képzőművész barátja Orgoványon, Maszlik István.
Ha gondolja, menjen el hozzá. Így indult Németh Ferenc izsáki
alkotó pályája. Azóta örökös tanulásra ítélte magát.
– Maszlik István akkoriban egyebek mellett elég sok tájképet festett.
Művészetét – akárcsak ma – az
álomszerű sejtelmes világ jellemezte.
Összességében minden adott volt
ahhoz, hogy tájakat fessünk. Magam
is
kimentem
jó
párszor…
Megmutattam neki, amiket készítettem, utána felkerestem velük másokat is. Próbáltam kapcsolatokat építeni. Elindultak a táborozások, ahol
általában mindenki tájképet ecsetelt
– mutatott egyik festményére a műteremmé alakított szobában. – És
hogy őszinte legyek, ez tetszik
párját toló idős néni, társalgó asszonekem leginkább
– Ami húsz évvel későbbi énemet nyok, iskolába tartó anya gyermekeilleti, műveimen egyre inkább megje- ivel… Legújabb képeimen főképp
lenik a figuratív ábrázolási mód ilyen szituációk fedezhetők fel.
vidéki életképek formájában; piaci Továbbra is elsősorban száraz paszjelenetek, utcai beszélgetések, kerék- tellel dolgozom. Ezzel a technikával
Mintegy 4,5 milliárd forint ráfordítással új épületet kapott az idei tanévkezdésre az izsáki
Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola. A beruházáshoz a településnek csak a helyet kellett adnia, a beruházási
költséget központi támogatás fedezte.
– A jövő nem a felsőoktatásban, hanem a
családban, az óvodában és az általános iskolában alapozódik meg – mondta a létesítmény
ünnepélyes átadásakor Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke. A politikus leszögezte,
hogy nincs tehetségtelen gyermek – mindenkiben lakozik képesség, érték –, csak tehetségtelen
politika van, amely nem képes jó helyzeteket
teremteni ahhoz, hogy a pedagógus a szülővel
és a közösséggel együtt a gyerek képességét
erősítse és kibontakoztassa. Most jó helyzetet
teremtett a politika azáltal, hogy ilyen korszerű,
új iskolát épített ide Izsákra.
Lezsák Sándor azt kívánta az iskolának, hogy
szellemisége, nemzeti elkötelezettsége maradjon
a régi, amelyet az elmúlt évtizedekben a szülők,
a nagyszülők, a pedagógusok és a közösség
megteremtett. A politikus megígérte: mindent
megtesz azért, hogy tanuszoda is épüljön a
városban.

vettek fel a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének tagjai
közé, valamint a Kecskeméti
Képzőművészek Közösségébe is –
mesélte Németh Ferenc, majd a
közeljövő szakmai eseményeiről
elmondta:
– Hetedik alkalommal szervezek
Izsákon képzőművész tábort októ-

ber második hetében, 10-12 meghívott részvételével. Helyszíne a Vino
Étterem lesz, végül kiállítás nyílik az
elkészült művekből szombaton a
helyi művelődési házban. Ezzel párhuzamosan két műhelybe igyekszem

eljutni még az idén; nevezetesen
Bugacra, a Kefag Zrt. festőtáborába, továbbá a Lakiteleki Népfőiskola
által verbuvált alkotóközösségbe.
Sajnos sok tábort le kellett mondanom mostanában, más elfoglaltságokból eredő időhiány miatt.
– December elejére tervezem a
20 éves jubileumi kiállításom megnyitását Izsákon, Kecskeméten
pedig jövő év februárban nyílik tárlatom
a
Hírös
Agórában.
Ünnepélyes keretek között rendezem meg ezeket az eseményeket
előadóművészek, szakmai résztvevők bevonásával. Az elmúlt húsz
esztendő számomra legkedvesebb
képei kerülnek látótérbe. A festményeket részben magángyűjteményekből kérem kölcsön, illetve
korábban magam számára is megtartottam jó néhány alkotásomat. A
hozzám legközelebb állókat kívánom bemutatni a nagyközönség számára. Ezzel egyidőben szeretnék
egy albumot is megjelentetni, amelyben elképzeléseim szerint mintegy
20-40 képem fotója lesz látható –
számolt be az évfordulós programokról Németh Ferenc.

Izsák új iskolája
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Ez volt a negyvenedik közös nyár

Tisza-parti alkotótábor
Immár negyvenedik alkalommal gyűltek össze képzőművészek ezen a nyáron a Kécskei Művésztelepen. Ez idő alatt 14
festőművész költözött a Tisza-parti Lübbecke Házba, itt merítve
ihletet a folyó kécskei partvidékének természeti szépségeiből,
miközben egymásnak is ötletet adtak.
Gyalai Béla a tábor résztvevői
közül egyedüli, aki nemcsak e tájból
indult életútra (Tiszavárkony), hanem
máig Kécskén él. Érthető tehát, hogy
művészként is ez a vidék áll szívéhez
legközelebb. Az alkotótábor művészeti vezetője 1978 óta folyamatosan részt vesz az itteni munkában.
– Nincsenek előre meghatározott
témák, a gátlások nélküli alkotói
szabadság érvényesül a vásznakon.
Családias légkörben, rivalizálás nélkül alkot mindenki saját kénye-kedve
szerint. Közben jókat beszélgetünk,
anekdotázunk – meséli, és meggyőGyalai Béla
ződése, hogy Tiszakécske változatos természeti értékei kiváló inspiráci– A Holt-Tisza, a nádasok, az
óként hatnak a résztvevőkre.
ártéri erdő, az elhagyott tanyavilág,

ezek mind-mind ezernyi témát kínálnak a művészeknek.
Skultéti Árpád Lajosmizséről érkezett. 1994-ben hívta először Bozsó
János. Elmondása szerint ő „oltotta
be olajfestékkel”, tőle próbálta elsajátítani az ecsetkezelési technikákat.
Azóta szinte állandó tagja a
tiszakécskei művésztábornak.
– Eredetileg rajztanár szerettem
volna lenni, de a rendőrséghez
csábítottak. Később úgy döntöttem,
mégis a festészettel kívánok foglalkozni, ezért újra képeztem magam.
Beiratkoztam Szappanos István és
Bruncsák András szabadiskolájába, ahová több évig jártam.
Tűzzománcozással és festészettel
egyaránt foglalkozom. Az alföldi
témákat kedvelem, a plein air (szabadtéri) festészetet. Alkotásaimon
a Felső-Kiskunság tájbeli értékeit
próbálom felidézni. Lajosmizsén

tűzzománc szakkört is vezetek –
árulja el magáról az egykori rendfenntartó.
Szurcsik János Hercegszántón
látta meg a napvilágot. Az alkotótábor egyik alapító tagja volt 1977ben. A Munkácsy-díjas festőművész
gyökerei olyan mélyek, hogy alkotói
világa – hiába költözött Budapestre
– máig a gyermekkori tájhoz és az
ott élő emberekhez kötődik, hetven
esztendős alkotói munkássággal a
háta mögött.
A művésztelep résztvevői egyöntetűen hangoztatták: a helybeliek
megható szeretettel fogadják őket
minden évben. Néha még ajándékokkal is kedveskednek nekik.
Süteményt, különféle gyümölcsöket
hoznak, egy kis pálinkával, borral
kínálják őket. Ami nagyon jólesik
nekik, mert manapság már ritkán
tapasztalhatók ilyen gesztusok.
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Új görögkatolikus templom

Szikszói köszönet a wojtylásoknak
Moldván Tibor görögkatolikus parókus, a szikszói egyházközség lelki vezetője. Lelkészi szolgálata során felismerte: az új
évezred még fontosabbá tette a közösségek formálását, megtartását. Gyülekezetük folyamatosan bővül; régi hívek és fiatalok találnak náluk Krisztus egyházához, ezért hat éve új
templom építésébe foghattak. A cseppet sem egyszerű vállalkozás gyakran valóságos kálváriának bizonyult. Parókiájuk
történetéről, az új templom építésének körülményeiről beszélgettünk Moldván Tiborral, amikor a minap a kecskeméti
Wojtyla Házban járt.
– Az új templom megépítésébe
2011-ben vágtunk bele, de anyagi
forrásaink többször elapadtak, ezért
nem egyszer leállásra kényszerültünk, ami sokakat elkeserített, pas�szívvá tett a gyülekezetben.
Bevallom, volt úgy, hogy már-már
feladtuk. Aztán mindig feltűnt valamiféle halvány reménysugár, isteni
sugallat, sőt igazi csoda, ami végül
folytatásra ösztökélt minket, és ami
végtére felbátorította, valósággal
összezárta a közösséget. Például
egy, addig számunkra ismeretlen vállalkozó jelentkezett, átadva egy
nagyobb összeget, mert olvasta szórólapunkat, melyen a lakosság segítségét kértük. Akadt olyan adományozó, aki éppen esküvőre gyűjtött,
Szeptembertől a soltvadkerti Római
Katolikus Egyházközösség plébánosává nevezte ki dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke Jeney
Gábor atyát, a Kecskeméti
Főplébánia vezető papját. A
napokban a Karol Wojtyla
Barátság Központ gondozottaitól is
elköszönt a távozó plébános.
– Amint idővel folyamatosan
részesévé lett Gábor atya a népkonyhán folyó lelki építkezésnek,
egyre inkább hozzánk tartozónak
éreztük személyét. Megismerte életünket, örömeinket, vidámságunkat, gondjainkat, bajainkat, szenvedésünket. Most búcsút intünk
neki, de ide mindig visszavárjuk,
visszajárhat – mondta Farkas P.
József alapító-igazgató a búcsúzáskor.
A Nagytemplom volt plébánosa
viszontválaszában hangoztatta: –
Én is otthonomnak éreztem e falakat. Remélem, sokan észrevették
ezt. Nekem ugyanis szívügyem az
elesettek patronálása. Aki segítség-

viszont ígérte, később átadja a
nekünk szánt pénzt – nemrégiben
meg is tette. Ilyen és hasonló módon
gyűlt össze hat esztendő alatt 187
millió forint, ennyi ugyanis a számla
végösszege – számolt be dióhéjban
a
munkálatok
befejezéséről
Moldván Tibor. – A Karol Wojtyla
Barátság Központ szervezésének
köszönhetően számos nagylelkű

kecskeméti polgár is támogatta városunk új templomának felépítését (mintegy félmillió forinttal). Utólag ezt megköszönni érkeztünk most Kecskemétre.
– Az anyagiakon túlmenően, még
többet jelentett számunkra az a lelki
támasz, melyet Farkas P. József, a
Wojtyla Ház alapító-igazgatója
nyújtott nekünk szüntelen biztatásával, bátorító üzeneteivel, rendíthetetlen hitével, amikor időnként végképp
úgy tűnt, mindörökre elakad a templomépítők szekere. Most hívő közösségünk perselyezéssel összegyűjtött
szerény adománnyal – 50 ezer
forinttal – szeretné megköszönni
felénk irányuló jóságát, továbbá azt
a barátságot, szeretetet, amely új
templomunk alapkő-letételétől kezdve mind a mai napig szívéből felénk
árad. Fordítsa e kicsinyke összeget a
Wojtyla sorsközösség javára legjobb belátása szerint – nyilatkozta
lapunknak a lelkipásztor.
Isten szikszói új házának felszentelését szeptember 9-én tartották, s
az ünnepségre meghívást kaptak a
Karol Wotjyla Barátság Központ
munkatársai is.

Gábor atya elbúcsúzott
re szorul, azt bizony pártfogolni
kell. Amikor tehettem, igyekeztem
besegíteni a népkonyha profi csapatának. Mindig élmény volt számomra itt lenni, nagyon köszönöm.
Öröm az ürömben, hogy új szolgálati helyemen nagyon jól érzem
magam. Ebben a pár napban is
rengeteg figyelmességet, szeretetet kaptam. Ott is megtalálnak a
feladatok, fokozatosan kirajzolódnak azok a területek, ahol előre
tudunk lépni. Ez vigasztalja valamennyiünk szívét. Ne szomorkodjunk, inkább örüljünk annak az
időnek, amit együtt tölthettünk.
Alkossanak továbbra is ilyen kiváló közösséget, szeressék, tiszteljék
egymást – ahogyan a létesítmény
névadója tanította mindnyájunk
számára. A Jóisten éltesse sokáig
Önöket!
Utolsó momentumként Farkas P.
József átadta Csáky Lajos festőmű-

vész egyik alkotását. – Akármilyen
gondod-bajod legyen, ha felnézel
e képre, abban a pillanatban ott
leszünk veled egy érted szóló imával. Mert nem felejtjük el azt a sok
jót, amit tőled kaptunk, a munkát,
amit köztünk végeztél – fejezte ki a
sorsközösség háláját az intézmény
igazgatója.
A búcsúgondolatok, majd a
közösen elmondott imádság és

asztali áldás után sor került Gábor
atya utolsó ebédosztására. Ezúttal
százhúsz adag rántott hal és petrezselymes burgonya, valamint
kenyér, sütemény került a rászorulók asztalára Bakos Tamás, a
Bakos és Társai Bt. ügyvezetője
jóvoltából, valamint alma, őszibarack, dinnye Gulyás Jánosnak, a
Bács-Zöldért Zrt. kereskedelmi
igazgatójának köszönhetően.
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Kitüntetett könyvkötő mester
Az ipartestületek javaslatára, a
napokban a Magyar Kézműves
ségért Díj arany fokozatával tüntették ki Tarapcsik Sándor kecskeméti
könyvkötő mestert. A fővárosi ünnepségen elhangzott méltatásból egyebek mellett kiderült: Több mint ötven
éve gyakorolja szakmáját. 1993
óta tagja a Kecskemét és Vidéke
Általános Ipartestületnek, aminek
2006-tól alelnöke. Munkáját művészi szinten végzi, sokszor évszázados könyveket restaurál, megújítva a
sok generációs használat során
megkopott
nyomtatványokat.
Kecskemét minden temploma számára restaurált már régi könyveket
önzetlenül, társadalmi munkában.
Tevékenységét Aranykoszorús
Mester, illetve az Év Kecskeméti
Mestere elismeréssel és Gyémánt
díjas Kézműves Kompaktor kitüntetéssel ismerték el. Tudását tanulók
sokasága leshette el, tapasztalatát,
szakmai ismereteit kiállításokon,
bemutatókon adja tovább, népszerűsítve gyönyörű mesterségét.

– Könyvkötő dinasztia a miénk.
Apám itt ténykedett a műhelyben
velem, élete utolsó pillanatáig. Tőle
tanultam a legtöbbet, büszkén néztem és csodáltam a kezéből kiadott

ezen a napon álltam be tanulónak
– mesélt pályafutása legelejéről a
neves szakember. – A szakmunkásvizsga után leérettségiztem, majd
technikusi képesítést szereztem, és

Apa és fia: a két Tarapcsik Sándor, a két könyvkötő mester

munkáit. 1963. június 17-én a
kecskeméti
Nagytemplomban
kezdtem a napot édesanyámmal,
ahol azért imádkoztunk, hogy jó
könyvkötő váljék belőlem. Ugyanis

megtanultam a szita- és filmnyomó
szakmát az Iparművészeti Főiskola
kihelyezett tagozatán. Szóval
képeztem magam, hogy az
ÉPSZISZ szövetkezet vezetéséhez

meglegyen a tudásom és a végzettségem.
– Amikor jött a rendszerváltás,
szétszéledt a csapat. Nekem nagy
üzletrészem volt akkor már a szövetkezetben, s ennek fejében megkaptam a gépek, anyagok nagy
részét. Az átállás nagyon gyorsan
ment: az egyik nap még az ÉPSZISZ
működött, másnap pedig Tarapcsik
Dinasztia néven dolgoztunk tovább.
Nem mutatkozott törés a műhely
életében a változás, ezt a megrendelőink észre sem vették. Mindig
annyi munka várt rám, hogy korán
reggel bejöttem, és ha kellett, késő
estig a műhelyben tevékenykedtem.
Így ment ez évtizedeken keresztül,
míg nyugdíjba nem mentem.
– Miután a fiam leszerelt a katonaságtól, megalakította a Tarapcsik
Book nevű céget, én meghagytam
magamnak a Tarapcsik Dinasztia
részleget, ami a mai napig működik. Jó érzés, hogy a fiam folytatja
tovább ezt a szakmát, ápolva gyönyörű családi örökségünket.

A Hamiló új rétesboltja
Marton Zoltán, a Hamiló Pékség és Cukrászat tulajdonosa
különféle pékárukat, tortákat, süteményeket állít elő kecskeméti üzemében. Nemrégiben rétesboltot nyitott a Kőhíd
utca 28. szám alatt. Miért éppen ennek a süteménynek jut
főszerep az új árusítóhelyen? – Erre a kérdésünkre egyszerű választ kaptunk: – A rétes a fő profilunk, mivel ez fogy
legjobban.
– Választékunkat vásárlói vis�- pot, melyet a szilvás-barackos
szajelzések alapján alakítottuk ki. változattal bővítettünk. Utóbbit
Mi magunk is megkóstolunk jó különféle idénygyümölcsökkel
néhány új ízt. Az almás, túrós, variáljuk tovább, például áfonyámeggyes és mákos jelenti az ala- val, szederrel. Sós réteseket egya-

ránt forgalmazunk kapros-túrós,
pizzás,
spenótos-brokkolis,
káposztás, giroszos ízekben –
mutatta be szortimentjét a vállalkozó, melyet pogácsa kínálatukkal tett teljessé: sajtos, tökmagos,
teljes kiőrlésű, túrós, házi tejes,
szilvalekváros-hájas Érdekesség
ként említette:
– Magunk is meglepődtünk,
mekkora piaca van a rétes végeknek. Kedvező áron adjuk, kiló-

számra viszik tőlünk. Múltkoriban
megállt itt egy elegáns autó.
Előkelő úr szállt ki belőle, majd a
boltba betérve egy zacskó rétes
véggel távozott. Pedig nem úgy
tűnt, mintha anyagiak hiányában
mellőznie kellene az igazi finomságokat. De ő tudja…
– Nem a mennyiségre koncentrálunk, hanem a minőségre.
Legnagyobb problémánk jelenleg
– másokhoz hasonlóan – a jól
képzett, dolgozni akaró és tudó
munkaerő hiánya. Valódi megoldást az jelentene, ha még több
fizetést ajánlhatnánk a hozzánk
jelentkező munkavállalóknak, ám
ehhez jelentősen emelnünk kellene termékeink fogyasztói árát,
amit ugyanakkor nem feltétlenül
fogadna el a piac. Az ÁFA mértékének leszorítása ellenben sokat
segítene rajtunk – mondta el
végül a cégtulajdonos, aki saját
bevallása szerint az almás rétest
kedveli leginkább.

2017. szeptember
Hivatalos kecskeméti látogatása
alkalmával a Karol Wojtyla
Barátság Központba is ellátogatott
Ewa Calus, Wadowice alpolgármester asszonya. Az illusztris vendéget – aki Kecskemét lengyel
testvérvárosából érkezett a Hírös7
Fesztiválra – Farkas Pál, a szegények gondozását végző intézmény
önkéntes
programszervezője
fogadta, aki betekintést nyújtott a
ház elmúlt 12 évének históriájába,
beszámolva a létesítményben
folyó népkonyhai ellátásról, a társadalmi visszailleszkedést elősegítő lélekmentő tevékenységekről, a
kulturális, örökségvédelmi, valamint a környezetvédő és -építő
misszióról is.
Az alpolgármesteri vizitáció
során lengyel és magyar nemzeti
színnel átfont koszorúkat helyeztek
el Wadowice szülöttének, Szent II.
János Pál pápának szobránál, a
Wojtyla Ház előtt. A jeles vendég
útja innen az épület Wojtyla tér
felőli homlokzatára kihelyezett
„Lengyel-magyar barátság háza”
emléktáblához vezetett, melyet
idén avatott fel Jerzy Snopek,
Lengyelország budapesti nagykövete.
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Wadowicei vendég
Az ott tartózkodás során közösen elsétáltak a Wojtyla Háztól
alig néhány méterre lévő

lások által ideültetett – magyar-lengyel barátság tölgyfához zarándokoltak közösen, ahol Ewa Calus

Wadowice utcába, aminek elnevezése az ingyen konyha alapító-igazgatója, Farkas P. József kezdeményezéséhez kötődik, csakúgy, mint Kecskemét és Wadowice
partnervárosi kapcsolatának létrejötte. Innen a Katona József téri –
Wadowicéből származó, a wojty-

elérzékenyülve nézett az emlékkő
feliratára, melynek üzenetét
Stanisław Worcell lengyel politikai gondolkodótól kölcsönözték:
„Magyarország és Lengyelország
két örökéletű tölgy, melyek külön
törzset növesztettek, de gyökereik
a föld alatt messze futnak, össze-

Végigjárta az El Caminot
Hazatért Spanyolországból Sinkó
András, közismert matkói vállalkozó,
aki 1250 kilométert megtéve, gyalogosan járta végig júliusban és
augusztusban a hírneves spanyol
zarándokutat, az El Caminot. A
Wojtyla Barátság Központban tartott élménybeszámolót a napokban.
– Mi értelme volt ennek a zarándoklatnak? Nehéz szavakba önteni,
de az elsődleges indítékom az volt,
hogy 50. születésnapomon megköszönjem Istennek mindazt a sok szépet és jót, amit kaptam eddigi életem
során. Ez természetesen nem azt
jelenti, hogy életemben nincs jelen a
szenvedés, de úgy gondolom, az
áldozathozatal jótékony hatással
van rám. Amit hangsúlyozottan megtapasztaltam: a hívő ember részéről
legnagyobb ostobaság, ha aggódik. Mert utamon napjában többször
is érzékeltem az Úr gondviselő szeretetét, aki mindnyájunkat a tenyerén
hordoz.

– Egy ilyen erőpróbán is történhetnek velünk nem várt negatív fejlemények, balesetek, de el kell mondanom, ilyen tekintetben mindig jól
végződtek a dolgaim. Például rengeteg kutyával találkoztam a kis falvakban, de a
zarándokokat
nem bántják az
állatok, pedig
láthatóan védik
gazdáik birtokát, tulajdonát.
Egyik nap 55
kilométert gyalogoltam,
miközben elkövettem
egy
hibát: nem Isten
útmutatását
követtem,
hanem aggodalmaskodni
kezdtem a szállásom miatt. A

bennem lévő feszültség kiült az
arcomra, kicsit félni kezdtem, mire
két kutya rögtön megtámadott, mert
érezték, valami nincs rendben velem,
bennem. Így jár az ember, ha meginog a bizalma Istenben.

13

kapcsolódtak és láthatatlanul
egybefonódtak. Ezért egyiknek
léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele.”
Ewa Calus ekképp summázta a
Wojtyla Barátság Központban
tett látogatását: – Megismerve az
intézményben folyó értékes, sokrétű, mindenféle pátoszosságot
nélkülözve mondom, hősies munkát, mélységes meghatottság lett
úrrá rajtam. Csodálattal adózom
az itteniek teljesítménye, nagyszerű
eredményei
előtt.
Mindazonáltal nem sok olyan
helységet ismerek Európában,
ahol ilyen őszinte lelkesedéssel
tartják számon és ápolják
Wadowice
szülötte,
Karol
Wojtyla – Szent II. János Pál
pápa – emlékét; az ő erkölcsisége, szellemisége, mélységes
Krisztus-hite szerint élve-alkotva a
mindennapokban, szociális létesítményt, közteret elnevezve róla
ebben a gyönyörű alföldi városban, ahol ráadásul kiváló becsben tartják a két nép barátságát
és az általam képviselt települést.
Isten áldja meg Önöket szeretetükért, jóságukért, minden nemes
cselekedetükért!

– Gyarló teremtmények vagyunk.
Csak jókat szeretnénk magunknak. És
persze rengeteg hibát, bűnt követünk
el – nem is akármilyeneket. Ha azonban elismerjük, megbánjuk, meggyónjuk ezeket, talán lehet még szép, jó,
sikeres életünk – hangzott Sinkó
András bizonyságtétele a Wojtyla
Ház ebédlőjében.
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Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000

Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!
Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1290 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1390 Ft/fő
0-3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3-6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON
Asztalfoglalás esetén 1490 Ft/fő

Hírös Grill Étterem

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

Munkalehetőség
a LAJOSMIZSEI FREUDENBERG
TÖMÍTÉS IPARI Kft.-nél!
Autóipari beszállítóként
kiemelkedő juttatási csomagot
(alapbér + műszakpótlék + teljesítménybér + jelenléti bónusz + cafeteria)
biztosítunk munkavállalóink számára!
NYITOTT ÁLLÁSHELYEINK:
gépkezelő (3 műszak) (bruttó 230.000
Ft-os kereset!)
szerszámlakatos (2 műszak)
raktári kisegítő (3 műszak)

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

INFO: 30/180-22-14
e-mail: hr.fti@fst.com
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Szabó István atya, a kecskeméti Piarista Rendház közelmúltban leköszönt házfőnöke,
aranymisés pap kereste fel a
Wojtyla Házat, előadást tartva
a népkonyha gondozottainak
Kalazanci Szent Józsefről, a
piarista rend megalapítójának
életéről, szellemi hagyatékáról, valamint munkássága 21.
századi nemzetközi és kecskeméti
lenyomatairól.
Mindemellett a rend megalapításának 400. évfordulója alkalmából római zarándoklatot
szerveztek a helyi piaristák –
erről szintén esett szó az interaktív programon.
A piaristákról szólva Szabó István
elmondta: a rendet egy spanyol pap,
Kalazanci Szent József, eredeti
nevén José Calasanz (1557-1648)
alapította
400
esztendeje.
Kecskeméten 303 éve vannak jelen
a rend szerzetesei, akik rendszerint
ugyancsak hármas fogadalmat tesznek: szegénységet, tisztaságot és
engedelmességet vállalnak. De a
piaristák esetében negyedikként
ezekhez társul a gyermekek tanítása.
Kalazanci egyszer Rómában járt,
ahol elhagyott, mondhatni csavargó
gyerekeket látott az utcán. Úgy érezte, hogy tennie kellene értük valamit.
Megfürdette, megfésülte őket, de
közben rájött: ennél többre van szükségük. Ahhoz, hogy boldoguljanak
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Piarista jubileum
az élet útvesztőiben, meg kell tanulniuk írni, olvasni. Ehhez a munkához
keresett papokat. Ugyan korábban is
léteztek egyházi iskolák, de azok
mind fizetősek voltak. Hiába tért be

1714-ben eljutott a rend
Kecskemétre is. A város akkori földesura, Koháry István hívta meg őket. Kései
követőik azóta is jelen vannak, akik
máig feladatuknak érzik a tehetséges

rista szellemiségben. Ez a tanító rend
Európában visszaszorulóban van –
jelentette ki szomorúan az atya –,
azonban másutt világszerte fejlődik,
Indiában és a Fülöp-szigeteken külö-

Kalazanci ezekbe a tanodákba,
hogy fogadják a szegény sorsú gyermekeket, egyik sem tette meg, mert
pénzért végezték munkájukat.
Kalazanci volt az első, aki verbuvált
egy olyan, papokból álló tanári kart,
akik ingyen tanították a szegény gyerekeket.
Majd
megalapította
Európában az első ilyen jellegű
intézményesített népiskolát a
Felvidéken.

szegény sorsú gyermekek felkarolását.
Jelenleg nyolc piarista szerzetes él
Kecskeméten, a számukra kialakított
belvárosi rendházban. Közülük mindössze hárman aktívak, a többiek nyugállományba vonultak, ám papi szolgálatot továbbra is ellátnak. A piaristák
által fenntartott (koedukált) oktatási-nevelési intézményekben tehát zömmel
polgári személyek: óvodapedagógusok, tanárok nevelnek, oktatnak – pia-

nösen virágzik. A kecskeméti piaristák
mindazonáltal egy Rómába szervezett zarándokúttal ünnepelték rendalapításuk 400. évfordulóját, Kalazanci
nyomait keresve az örök városban.
Végigjárták a klasszikus helyeket,
végül pedig a rendalapító szobájában kötöttek ki, ahol minden úgy látható, ahogyan a szent 91 éves
korában bekövetkezett halálakor
hagyták.

Köszöntés és köszönet
A kecskeméti Gallfood Kft.
elnök-igazgatóját,
Borsos
Ferencné Marikát köszöntötte
névnapja alkalmából a Karol
Wojtyla Barátság Központ sorsközössége.
Hazánk második legnagyobb
pulykafeldolgozójának első embere számtalanszor nyújtja segítő
kezeit a népkonyha karitatív célú
ebédosztásaihoz, cserébe köszönetet sem várva, nemhogy mélta-

tást. S ráadásként rendre érkezik
még tőle igaz megértés, léleksimogató szó, kedves gondolat, biztató
gesztus. Vagyis mindaz, aminek
leginkább híján vannak a szeretet
Egressy utcai szegényei.
Kolláth Andrea, a Wojtyla
Ház igazgatóhelyettese köszöntötte
az ünnepeltet a napokban telefonon, tolmácsolva a gondozottak
nagyrabecsülését, őszinte jókívánságait.
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