Assisi Szent Ferenc napok a Műkertvárosban
A kecskeméti műkertvárosi Assisi
Szent Ferenc templomban ünnepségsorozat zajlott a napokban a
névadó tiszteletére. 'Október 5-én
délelőtt óvodások érkeztek a szentélybe, őket követték a helyi általános iskola hittanos nebulói. A gyerekeket dr. Fekete László, a műkertvárosi templom építésének egykori
kezdeményezője, a kápolna jelenlegi gondnoka fogadta és vezette
végig a szakrális helyen, elmesélve
nekik Krisztus keresztre feszítésének
történetét, valamint Ferenc szerzetesi
életét, miközben a szentmisék legfontosabb kellékeire is kitért.
Október 7-én állatszenteléssel folytatódott a programsorozat, melynek
keretében Harbula István, a Barátok
templomának káplánja áldotta meg a
kápolna elé hozott háziállatokat, miután dr. Drozdik Ferenc megyei főállatorvos – dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester és Lévai Jánosné, a
terület önkormányzati képviselője
jelenlétében – köszöntötte a nagyszámban megjelent érdeklődőket.
Az állatok megáldását követően,
az idén is főpapi áldásban részesültek azok a zöldségfélék és gyümölcsök, amelyeket a kápolna oltára elé
helyeztek Gulyás Jánosnak, a BácsZöldért Zrt. kereskedelmi igazgatójának felajánlásaként.

Terményáldás

Az ünnepi szentmisét dr. Bábel
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke
celebrálta, aki hangsúlyozta: – A
szentek az evangéliumokban foglal-

tak megvalósítása által saját korukban
felmutatják a történelemben tovább
élő Jézus Krisztust, hisz ő megígérte,
velünk van a világ végezetéig.

hozzávetőlegesen ugyanannyit birtokolnak, mint összességében mindenki
más e világon. A szegénység mibenlétéről sokat tudunk, azonban arról,
miként töltik idejüket a szuper gazdagok, kevés információ kerül napvilágra,
nem véletlenül. Elzárt világban, védőfallal körülvéve élnek, ki sem mernek
menni az utcára, környezetükkel nem
tartanak kapcsolatot. Helikopterrel közlekednek, és ha nagyritkán összeülnek
tanácskozni, rendőrök, katonák védik
nyugalmukat. Jókai után szabadon
elmondhatjuk róluk: szegény gazdagok. Mennyivel egyszerűbb azok mindennapi valósága, akiket ugyan senki
Állatszentelés

Tanításait, tetteit közvetítik a benne
hívő keresztények. E téren kimagasló
helyet töltenek be a szentek, köztük az
itáliai Assisiben élt Ferenc. Szerze
tesrendjének szabályzatát sem másoktól kölcsönözte, ehelyett vallotta,
nekünk elég az evangélium, azt kell
helyesen megvalósítanunk.
A mára utalva kijelentette: –
Világszerte mérhetetlen különbségek
alakultak ki anyagi vonatkozásban.
Ott tartunk, hogy néhány család
kezére jutott az emberiség gazdasági
erejének több mint fele. Előbbiek

sem véd, mégis bátran mehetnek bárhová, és elmondhatják a napnyugtáról:
az enyém is, hiszen Isten teremtette.
Mindazonáltal a szociális kérdéseket
nem lehet megoldani tisztán gazdasági alapon, ahhoz leginkább erkölcsi
tőkére van szükség. Assisi Szent
Ferenc jómódú ember volt, mégis le
tudott mondani jelentős vagyonáról,
mondván: mindent Istentől kaptam, a
szegények oldalán állok. A nincstelenség kérdése tehát csak erkölcsi alapon
orvosolható, pusztán gazdasági erő
nem elégséges.
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Hat vadonatúj fatüzelésű fémkandallót adtak a Karol Wojtyla
Barátság Központ szegényeinek
október elején, Szent Ferenc napján, az adományozók jelenlétében.
A fűtőberendezések odaítéléséről a
szociális intézmény vezetői közösen
döntöttek, figyelembe véve a gondozottak rászorultságát, életvitelét,
sorsközösségükkel szembeni magatartását is.
– Assisi Szent Ferencre kortársai
közül sokan gyanús szemmel tekintettek, ugyanis nem tudták elképzelni, hogy létezik olyan ember, aki
élhetne gazdagon, bőségben,
mégis a szegénységet választja.
Lehetett volna hatalommal bíró személyiség, mégis alárendeltségben
teljesedett ki, másokat szolgálva.
Nem csupán anyagiak terén igyekezett táplálni a körülötte lévőket,
hanem lelkileg is gazdagította őket.
Gyakorta az utóbbira nagyobb
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Melengető adományok
szükség mutatkozik.
Reá emlékezve adjuk
át e kályhákat, felajánlóink az ő példájával követve, testet-lelket egyaránt
szeretnének melengetni – fogalmazott az
átadási ünnepségen
dr. Finta József érseki
helynök, a Nagy
templom plébánosa.
Farkas P. József, a
Wojtyla Ház alapító
igazgatójaként és az adományozók
egyikeként köszöntötte az egybegyűlteket, szintén abbéli meggyőződését fejezve ki, hogy ezek a szeretettel adott kályhák a szívnek is
meleget nyújtanak majd. Rajta kívül

dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke, Király József, a Free Line Kft.
tulajdonosa, önkormányzati képviselő, Balassa Sándor, a Bácska
Gumi Kft. ügyvezetője, Gulyás
István, a Félegyházi Pékség tulajdo-

nosa, Józsa Zsigmond, a Fókusz
Takarék ügyvezető igazgatója,
Windheim József, az OTP Bank Zrt.
Dél-Alföldi Régiójának ügyvezető
igazgatója szerepelt az idei adományozók névsorában.

Elhagyott lelkek búcsúztatása

Hozzátartozó nélkül, magányosan elhunyt felnőttek hamvait
kísérték utolsó útjukra a napokban a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központ önkéntesei, gondozottjai.
Rokonok, barátok, ismerősök nem jelentkeztek a három
magányos ember földi maradványaiért, így végső búcsút sem
vett tőlük senki. A gyászszertartáson Farkasné Pásztor Jolán,
a Wojtyla Ház társalapítója búcsúztatta az elhunytakat, és
közösen mondtak imádságot az eltávozottak lelki üdvéért.
Minden bizonnyal ők is az igaz Engedjük el halottainkat! – Vegyük
úton igyekeztek járni, Isten dicsősé- komolyan, hogy minden Istené, s
gére élni mindennapjaikat, alázat- amikor ő elhív valakit mellőlünk,
tal alkotni, dolgozni, szolgálni nem a miénket veszi el, hanem a
embertársaikat. Miért jutott nekik magáéval rendelkezik.
Szeretteinket is csak egy időre
mégis a magány, az elhagyatottság
életük végén? A válasz már mind- bízza ránk, egy időre ajándékoz
örökre az Úr titka marad, amit nem meg bennünket, hogy addig szereskifürkészni, csak teljes bizalommal sük és vigyázzuk egymást. Amikor
pedig ez az idő letelik, adjuk vissza
elfogadni érdemes.
A közelgő halottak napjára gon- őket neki! Jób komolyan vette ezt, s
dolva eszünkbe jut az isteni ige: – ezért tudta súlyos gyászában

elmondani: Az Úr adta, az Úr vette
el. Áldott legyen az Úr neve! Aki
Krisztusban van, annak a testi halál
nem az élet végét jelenti, csupán a
múlandóságot. Ezért lehet nyugodt
minden hívő ember. Aki arra használta életét, amire kapta, teljes
békességgel hagyhatja el. Jézus
legyőzte a halált, ezért vele és
általa mi is félelem nélkül állhatunk
a földi elmúlás felett. Engedjük el
halottainkat, de az emléküket azért
ápoljuk, mint sírjukon a virágokat.
És nem csak halottak napján…
A Wojtyla Ház sorsközösségének önkéntesei ez alkalommal
Vincze Lajosnét (élt 61 évet),
Szabó Pétert (élt 70 évet) és
Kovács Zsoltot (élt 45 évet) kísérték
el utolsó útjukon. Béke poraikra!
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Elhúzódik a Nagytemplom felújítása
A kecskeméti társszékesegyház rendbehozatala nem a mi
hibánkból szenved késedelmet – jelentette ki dr. Bábel Balázs,
Kalocsa-Kecskemét érseke lapunk kérdéseire. A Nagytemplom
rekonstrukciójáról Vörös Márta főépítész is nyilatkozott kiadványunknak.
– Állami szervektől több ízben mezt Kalocsán tároljuk. A félig kész
kaptunk ígéretet anyagi támogatás állványzaton azért nincsenek munvonatkozásában, ám ebből eddig kások, mert az engedélyezési folyasemmi nem valósult meg. Kecskemét mat még nem ért véget. A vonatkováros ajánlott fel tízmillió forintot, zó, frissen módosított jogszabályok
amelyből rézlemezt vásároltunk a értelmében, mielőtt egy műemléki
torony újrafedésére. Saját forrása- védettség alatt álló épülethez nyúinkat gyűjtögetjük, más ügyek rová- lunk, különféle restaurátori kutatásosára folyamatosan kiszorítva némi kat kell végeztetnünk, amikről végül
összeget. A városházán kívül csak dokumentációt állítanak össze a
a reformátusok támogatták a szakemberek. Minden
Nagytemplom helyreállítását mint- nek végeztével adhategy egymillió forinttal, amit hálás juk be az engedélyezészívvel, köszönettel fogadtunk. si tervet. Az építési
További felajánlás ez idáig nem engedély birtokában
érkezett – fogalmazott dr. Bábel veheti kezdetét maga a
fizikai munka. A toronyBalázs érsek.
– Az elmúlt öt esztendőben több sisak szerkezeti elemei
pályázatot is benyújtottunk állami és viszonylag épek, ezek
egyéb támogatások elnyerése érde- kevéssé szorulnak csekében, de egészen mostanáig nem rére. Lebontjuk a rajta
jártunk sikerrel. Idén érsek atya úgy lévő rézlemezt, eltávodöntött, hogy saját forrásból nekiál- lítjuk a deszkázatot,
lunk, hiszen jól láthatóan a Nagy majd mindezt a díszítőtemplom homlokzatának állapota elemekkel együtt vis�immáron tarthatatlanná vált, ezért szaépítjük. A főhomlokmuszáj megtenni az első lépéseket zat felújítása a kőszob– tudtuk meg Vörös Mártától, a rok eltávolításával kezKalocsa-kecskeméti Főegyházme dődik, amiket kőrestaurátorok vesznek majd
gye főépítészétől.
– Külsőleg szemlélve a felállvá- kezelésbe. A külső falnyozott épületet, úgy tűnhet, mintha felület kőművesmunkámostanában semmi sem történne. Ez val és festéssel fog megújulni, de ez
nem így van! A munkát legfelül kell még jó ideig várat magára, tehát
kezdeni, vagyis először a toronysi- ennek elkészültére egyelőre senki ne
sak felújítása kerül sorra. A város számítson – figyelmeztetett a főépíadományából megvásárolt rézle- tész.

Vörös Márta főépítész és dr. Bábel Balázs érsek

– A legelső fázis tehát elindult.
Amint megkapjuk az engedélyt és
az időjárás is kegyes lesz hozzánk,
rögtön nekiállunk a toronysisaknak.
Mindenesetre a restaurátori munka

végén járunk, de hogy az engedélyezési folyamat pontosan meddig
fog tartani, nem rajtunk múlik. Eddig
segítő hozzáállást tapasztaltunk a
hatóságok részéről, tehát bizonyosan nem húzzák az időt, ám így is
több hétbe kerül az eljárás lezárása.
– Előzetes becsléseink szerint,
mintegy 200-250 millió forintot
tudunk saját erőből a főhomlokzatra
fordítani. Komoly gondot jelent
továbbá a templom épületének munkagépekkel való megközelítése. A
környezeti adottságok miatt még az
állványzatot szállító teherautót sem
engedték a helyszínre, nemhogy
egy hatalmas darut. Ez utóbbi óriási
probléma, mivel a rézlemezt, illetve
a kőszobrokat később valamiképp
el kell távolítanunk, majd megújult
formában visszatenni eredeti helyükre. Nem beszélve arról, hogy az
építési terület is rendkívül kicsi, tehát
bonyolult műszaki problémák sokaságával nézünk szembe, amelyeken
rövidesen úrrá kell lennünk.

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

vízadagoló
automaták

forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.

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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Beszélgetés Tóth Tamással, az MKPK új titkárával

Ő az út, az igazság és az élet
Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új titkárát, a kecskeméti Szentcsalád Plébánia kisegítő lelkészét kérdeztük a Rómából való hazatéréséről, kutatómunkájáról.
– Hét év után különös érzés volt adni azoknak az embereknek, akik
haza térni, hiszen Rómában nagyon hozzánk fordulnak, és ezek az
érdekes feladatot láttam el a Pápai emberek támaszt tudjanak találni az
Magyar Intézet rektoraként, és az egyházban, amely Krisztust hirdeti,
MKPK római ügyvivőjeként – nyilat- de ami emberekből áll, Krisztust
kozta Tóth Tamás. – Nagy meg- kereső emberekből.
–
Egyháztörténelemből
tiszteltetésnek érzem a püspök atyák
torált. Több könyve is
részéről, hogy rám gondoltak, ami- dok
kor a titkári feladatra kerestek mert nálunk is. Melyik törtéembert. Egyrészt hálás vagyok a nelmi korszak érdekli a legingondviselésnek azokért az évekért, kább?
– Annak idején a doktori disszeramiket
Rómában
tölthettem.
Másrészt remélem, hogy új munka- tációmat a Kalocsa-Bácsi Főegyház
körömben is hasznosítani tudom megye török idők utáni megújulási
majd azokat a tapasztalatokat, ame- időszakát kutatva írtam. Számomra
nagyon érdekes téma a török utáni
lyeket az örök városban szereztem.
– Kinti tapasztalatainak kor Magyarországa, annál is
birtokában, milyennek látja inkább, mert a mai egyház képe
a 21. század egyházának akkor alakult ki, hiszen a török kor
helyzetét, legfontosabb fel- – legalábbis az ország déli részén
adatait?
– Nagyon gyorsan változó világban élünk. Ha arra gondolok, hogy
milyen volt az egyház képe akkor,
amikor 2011-ben Rómába kerültem,
vagy ha még tovább megyek,
2002-ben, amikor pappá szenteltek, ahhoz képest most, 2018-ban
sok szempontból egészen más kihívások állnak az egyház előtt. Úgy
gondolom, a legfontosabb kihívás,
hogy ugyanazt a Krisztust hirdesse
továbbra is, ebben a változó világban, mint eddig, hiszen ő az út, az
igazság és az élet. Óriási kihívás ez
az egyházközségek, illetve minden
– nagy pusztítást hozott magával,
egyes pap és hívő számára.
– Milyen kihívásokkal néz mindent újra kellett kezdeni, szinte a
semmiből. Nagy csodálattal tekinszembe itthon az egyház?
– A statisztikák szerint az elmúlt tek az akkor élt emberek és az
évtizedekben világszerte változott a akkori papok, püspökök lelkesedékereszténység, és ezzel együtt az sére, kitartására, amivel a semmiből
egyház megítélése. Bizonyos orszá- létrehoztak plébániákat, közösségegokban nő a hívők száma, máshol ket, templomokat. Úgy gondolom, a
mintha elveszítette volna az egyház mai ember számára is példa lehet
azt a bázisát, ami az erejét adta. Ez mindez.
– Miért fontos ma egyháztalán annak is betudható, hogy sok
helyi gyülekezet keresi az identitá- történelemmel foglalkozni?
– Közhelynek tűnik a latin monsát, és ez a keresés kihat az egyház
megítélésére is az adott ország tár- dás: Historia est magistra vitae, a
sadalmában. Azt gondolom, ma történelem az élet tanítómestere.
Magyarországon a legfontosabb Egyrészt a történelmünk ismerete
kihívás, hogy biztos alapot tudjunk fontos, hogy az identitásunkkal tisz-

tában legyünk, a valamihez tartozottság érzésünket erősítsük, alapozzuk. Másrészt elődeink hibáiból és
sikereiből is sokat tanulhatunk, láthatjuk belőlük, hogy a küzdelemnek
sokszor önmagában is van értéke,
főképp, ha eredményeket hoz.
Olyan világban élünk, ahol azonnali eredményeket akarunk látni, az
utóbbi években ehhez szoktunk
hozzá: ott van a telefon, a számítógép, hamar elérünk mindent. A történelem ezzel szemben arra tanít,
hogy szélesebb és hosszabb távlatban kell néznünk a dolgokat, és az
eredmények sok esetben az idő
előre haladtával bontakoznak ki.
– Sok helyen, különféle
hivatalokban szolgált. Van
nak kialakult, emberekkel
kapcsolatos tapasztalatai,
amikre úgy érzi, biztosan
építhet?

Tóth Tamás

– Úgy gondolom, az összes szolgálati helyemen olyan tapasztalatokat szereztem, amelyeket a mostani
munkámba be tudok építeni, így
akkor is, amikor a plébániai lelkipásztorkodásban vettem részt, vagy
a nunciatúrán dolgoztam, vagy amikor Rómában a papi továbbképzés
területén működtem, illetve amikor
főiskolán tanítottam. A Püspöki
Konferencia titkáraként sok területet
kell átlátnom, és ezek a tapasztalatok mind segítenek majd.
– Mint az MKPK titkárának
mi az, ami lelki erőt adhat a
sokszor száraznak tűnő hivatali munkában?

– Az, hogy nem egy szokványos
papi munkát végzek majd, arra inspirál, hogy átgondolhassam, mi is
teszi a papot pappá. Azok a megszokott cselekmények, amiket nap
mint nap végez? Vagy a papság
ennél mélyebben gyökerezik, bármilyen feladatot látunk el? Persze én
igyekszem a hivatali munka mellett
hagyományos lelkipásztori munkát
is végezni. Sok volt magyarországi
hittanosom, barátom életét követem
nyomon évek óta lelkipásztorként,
és most jobban fogom tudni tartani
velük a kapcsolatot. Másrészt lelkipásztori kisegítést is végzek hétvégenként Kecskeméten.
– Mi határozza meg a papi
életét, mi az ars poeticája?
– Erre a kérdésre éppoly nehéz
válaszolni, mint arra, hogy házasként miért éppen azt a hölgyet vette
feleségül valaki, vagy miért épp
ahhoz az úrhoz ment hozzá.
Bizonyos dolgokat el tudunk mondani, de ha az ember igazán komolyan veszi, nagyon nehéz szavakba
önteni a hivatás lényegét, hiszen ez
olyan elköteleződés, amely csak
részben mozog az empirikus,
tapasztalati szinten. Újmisés jelmondatom: „Az Úr az!” – az egyik
apostolnak a felkiáltása volt a feltámadottal való találkozásakor. Ez az
egyik legelső, és legtöményebb hitvallás az evangéliumokban, ami
arra utal, hogy a feltámadt Krisztust
ismerem el uramnak és mesteremnek. Később találtam egy másik,
számomra fontos mondatot is.
1738-ban Patachich Gábor kalocsai érsek azt írta az uralkodónak,
amikor éppen nagyon nehéz helyzetben volt: „ha senki sem kezdi el,
senki nem fogja befejezni”. Ez mindannyiunk számára bátorító gondolat
lehet. Sokszor úgy érezzük, értelmetlen, amit csinálunk, vagy kár belekezdeni, pedig valamit valóban el
kell kezdeni, hogy azt be is lehessen
fejezni. Patachich Gábornak is az
utódai teljesítették ki a művét, de
éppen ez az üzenet: munkálkodnunk kell, még akkor is, ha a munkát
nem mi fogjuk befejezni.
(Magyar Kurír)

2018. október
Azt mondják, a barátok olyanok,
mint a csillagok. Nem mindig látod
őket, de tudod, hogy vannak. Király
József kecskeméti építész-vállalkozó,
önkormányzati képviselő tizenhat
esztendővel ezelőtt úgy döntött,
hogy évente egyszer látni szeretné
képzőművész barátait. Azóta össze
is gyűlnek családi háza udvarán
minden évben, ha beköszönt a szeptember.
A résztvevők köre hamar kibővült
galériatulajdonosokkal, mecénásokkal, szakírókkal, művészetbarátokkal,
így legutóbb már több mint félszázan
érkeztek erre a baráti találkozóra. A
családi ház udvarán elhelyezett
paravánokon mindenki közszemlére
tárhatta most is legújabb alkotásait, s
mellettük elmondhatta művészi elképzeléseinek alakulását, terveit, mindennapi életének gondját-baját, sikereit.
Persze kétségtelen, hogy egy ilyen
egész napos együttlét alkalmával, a
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Barátkozunk? – Király!

fehér asztal melletti baráti beszélgetések jelentik a legtöbbet mindenkinek.
És az ismerkedések, hiszen mindig
feltűnnek új arcok is a jól ismert
művésztársak között. Vagyis a kellemes időtöltés mellett, mindenkinek

előnyös, hasznos kapcsolatok alakulnak, alakulhatnak ki.
Itt nincsenek politikai, vallási, faji és
egyéb hovatartozás szerinti klikkek, itt
a képzőművészet köti össze a beszélgetőket, barátkozókat. S amikor távoz-

Izsáki táborozók tárlata
A hagyományokhoz hűen, az idén is két alkotótábor várta a
képzőművészeket Izsákon. Az egyikben nyáron, a másikban
ősszel dolgoztak az alföldi kisvárosba érkező ecsetforgatók.
Előbbi Balogh József, utóbbi Ziegler Németh Ferenc atyai gondoskodásának köszönhetően tölti be küldetését: bemutatni a
tájegység jellegzetes vonásait, szépségeit. A résztvevők alkotásaiból nyílt tárlat a napokban, az Izsáki Művelődési Házban.
– A nyári táborunkba immáron hette. Nevezetesen: Farkas Ferenc
hu
szadik alkalommal sereglettünk (Hajós), Gaborják Erzsébet (Kecskemét),
össze az ország különböző szegletei- Márki Nóra (Izsák), Marosi Anna
ből, hogy bemutassuk, miként ihlettek (Budapest), Skultéti Árpád (Lajosmizse),
meg bennünket az itteni síkság észrevét- Stefano Anselmi (Hajós-Milánó), Szabó
lenül megbúvó, rejtelmes zegzugai, a Eszter (Szeged), Ziegler Németh Ferenc
vidám nyári színek kavalkádja, a per- (Izsák), Zombori Dóra (Sándorfalva).
– Az őszi alkotótábort 2011-ben
zselő napsütés – árulta el lapunknak
Balogh József, akinek vendégszere- hoztam össze első ízben a Kőris tanyátetét az idén kilenc művésztársa élvez- mon. Idén zajlott tehát a nyolcadik

együtt munkálkodásunk. 2012 óta
Prikkel László Vino Étterme és Panziója
szolgáltat megfelelő helyszínt ecsetjeink, festővásznaink, állványaink, s jómagunk számára, noha többen közülünk
„plein air”, vagyis „nyílt levegőn”, a
szabadban dolgoznak. A csapat többnyire azonos résztvevőkből áll, habár új
nevek is helyet kaptak a meghívottak
listáján. Mondhatnám akár: ez egy
baráti társaság, melyet emberi és szakmai szempontok alapján hívtam életre
– fejtette ki Ziegler Németh Ferenc,
miután a minden évben azonos időpontban, október 5. és 12. között
összesereglő alkotói közösségről érdeklődtünk.

Pillanatképek a táborokból

nak, mintha mindenki azt mondaná:
Ne menj előttem, lehet, hogy nem
tudlak követni! Nem menj mögöttem,
lehet, hogy nem tudlak vezetni! Gyere
mellettem és legyél (maradj) a barátom!
(k. e.)

Hozzátette: a táborok nem működhetnének támogatóik (Izsáki Pol
gármesteri Hivatal, Farkas P. József, a
Wojtyla Ház alapító-igazgatója, a
tiszakécskei Ker-Kontír Kft., Takács Ildikó
orgoványi rajztanár és Prikkel László
vállalkozó) nélkül.
Az őszi tábor résztvevői voltak:
Balogh József (Izsák), Biri Ildikó
(Budapest), Gróf Zoltán (Ballószög),
Gyalai Béla (Tiszakécske), Harsányi
Zsuzsanna (Kecskemét), Király Niko
letta (Hévíz), M. Tóth Zsuzsanna
(Balatonszemes), Mág Tamás (Göd),
Pósa Ede (Balatonszemes), Salamon
György (Budapest), Tömpe Emőke
(Budapest), Vincze László (Esztergom),
Ziegler Németh Ferenc (Izsák). A táborok résztvevőinek alkotásaiból nyílt tárlat október végéig tekinthető meg.
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Pintér József emlékkiállítás
A nagylelkűség apostola – In memoriam Pintér József címmel fotótárlatot
rendezett saját archívumának anyagából a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ, egykori alapítója,
legfőbb támogatója, a keceli Pintér
Művek megálmodója, létrehozója tiszteletére. A tárlatot Farkas Pál, a népkonyha szervező munkatársának
bevezetője után Mák Kornél,
Kecskemét város alpolgármestere és
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun
Megyei Kórház főigazgatója nyitotta
meg. Harsonán közreműködött: Kuna
Lajos zenetanár, valamint Beke Márk,
a Virtuózok 2018 televíziós vetélkedő
győztese. Pintér Józsefet többen mese-

beli hőshöz hasonlították, aki egy szegény család legkisebb fiaként szerencsét próbált, végül pedig királyfi lett
belőle. Mák Kornél beszédében

kiemelte: Pintér József neve messze
földön híres, személyisége emberileg,
szakmailag egyaránt követendő példaként szolgálhat bárki számára.

Dr. Svébis Mihály Márai Sándor
szavaival köszöntötte az egybegyűlteket: „barátok voltunk, tehát nem
pajtások”, majd felelevenítette közös
emlékeiket és a vállalkozó munkásságát.
Pintér Józsefné Ilona asszony elérzékenyülve köszönte meg, hogy kiállítást rendeztek szeretett férje emlékére.
Végül Farkas P. József, a Wojtyla
Ház alapító-igazgatója adott át Pintér
Józsefet ábrázoló grafikákat a család
tagjainak, hozzátéve:
– A néhai keceli gyártulajdonos
kezdettől fogva, mintegy tíz esztendőn át önzetlenül támogatta jelentős
adományaival létesítményünk működését. Tiszteletünk, nagyrabecsülésünk kifejezésének, főhajtásnak szánjuk ezt a bemutatót.

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1390 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1490 Ft/fő
0–3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3–6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON
6 éves kortól az ételfogyasztás teljes áron
Asztalfoglalás esetén 1590 Ft/fő
Elvitelre: 1 adag 30 dkg, 1 leves 700 Ft

Hírös Grill Étterem

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

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Apeh 2018 ismerteto.indd 17

Kecskemét fõterén, meghitt tör
ténelmi és szakrális környe
zetben, a ma
gas mû
vé
szi szín
vonalon kialakított Szent Mihály
Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 sze
mélyes urnahelyek bérelhetõk,
15, 30 és 90 évre. Az urnahelybérlés nincs vallási felekezethez
kötve.

Plébánia tel.: 76/497-025

Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu
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Százötven éves a kecskeméti sajtó
A város legrégebbi hírmondója, a Kecskeméti Lapok 1868.
október 10-én jelent meg először, Szilády Károly helyi nyomdájában. Madarassy László indította el, s valójában ez volt az
országban a második (vidéken az első) magyar nyelvű újság a
kiegyezés után. A főszerkesztőnek a helyi iparegylet tevékenységét bíráló cikkén kívül, többek között Hornyik János és
Horváth Döme írásait olvashatták a kecskemétiek a 150 esztendővel ezelőtti első példányszámban.
A Kecskeméti Lapok sorsa azután többen ma már interneten olvasnak
viharos volt, akár a történelmünk. híreket, fontos, hogy azokat nyomtaMadarassy másfél évig irányította tott formában is kézbe vehessék az
az újságot, de időközben annyi emberek.
Megemlékezés a Wojtyla Házban
konfliktusa lett, hogy végül
Tóth Tamás
voltak ebben a városban, mégis
Amerikába menekült. A múlt száhatalmas fejlődésen ment át ez idő
zad első felében többek között Tóth
alatt. Van mire büszkének lennünk!
László nyomdaigazgató – későbbi
„Sem hatalmasok komor tekintete,
polgármester – tartotta életben a
sem polgártársaim heve soha el nem
Kecskeméti Lapokat, amit 1949 és
tántorít!” – Ezzel a szerkesztői vezér1956 között nem adhattak ki, a
gondolattal indította útjára a jogász
forradalom napjaiban is csupán két
végzettségű főszerkesztő, Mada
számot érhetett meg, majd ismét
rassy László 150 éve a Kecskeméti
hosszú szünet következett. –
Lapokat, ami ismeretterjesztő hetilapEzekről a sorsfordító változásokról
ként, szombatonként kerülhetett a
a Wojtyla Házban rendezett ünnepkecskemétiek kezébe. – Ezt már
ségen tartott előadást a minap
Hajagos Csaba történész-muzeolóLovas Dániel, aki 1989-ben, a
Bán János, dr. Szeberényi Gyula Tamás, Hajagos Csaba
gustól tudhatták meg a csütörtöki
rendszerváltás hajnalán ismét feléek, hiszen újjászületései jól tükrözik a megemlékezés résztvevői, ahogy –
város történetét. Ezt jól mutatják az egyebek mellett – azt is, hogy előünnepségre készített és közszemlére ször ötszáz példányban jelent meg a
tárt tablók is, a különböző korok város első sajtóterméke.
A rendezvény végén, szűkebb
emblematikus címlapjaival.
Dr. Szeberényi Gyula Tamás körű baráti beszélgetéseken idézték
alpolgármester korabeli lapszámok- fel a Kecskeméti Lapok egykori és
ból idézve arra mutatott rá, hogy jelenlegi szerkesztői, újságírói a
békétlenkedések, viták, nézetkülönb- jubiláló újsággal kapcsolatos élméségek másfél évszázaddal ezelőtt is nyeiket.
Október 11-én városi megemlékelesztette az újságot. Az egykori
főszerkesztők közül még Koloh Elek zést is rendeztek a másfél évszázaés Farkas P. József beszéltek az dos lap tiszteletére. A főtéri Liberté
újság történetéről, a nehézségekről, kávéházban Bán János, a Kecskeméti
a sikerekről. A jelenlegi lapvezető, Lapok főszerkesztője köszöntötte a
a Kecskeméti Médiacentrum ügyve- résztvevőket, a város vezetőit, a helyi
zető-főszerkesztője, Bán János média képviselőit. Hangsúlyozta:
pedig elmondta: ma már ismét 40 ennek az újságnak a másfél évszázaezer példányban jut el az olvasók- dos történetére visszatekintve, leginhoz ez a jubiláló újság. S bár leg- kább az újrakezdések szembetűnő-
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Nyugdíjasok élménygazdag kirándulása
Kecskeméti nyugdíjas szerveződések tagjai, köztük a Karol
Wojtyla Barátság Központ időskorú gondozottjai kirándultak
Szarvason a napokban – összesen ötvenen – a népkonyha
nyugdíjas klubjának szervezésében. Végiglátogatták a Békés
megyei kisváros nevezetességeit: a Körös-Maros Nemzeti Park
területén helyet kapott Anna-ligeti látogatóközpontot és állatparkot, a helyi evangélikus templomot, az Arborétumot a Mini
Magyarország makett parkkal, végül pedig egy vidám hangulatú sétahajózáson vettek részt a Holt-Körösön.

A látogatóközpont épületében
hétezer literes akváriumrendszer
ad otthont a bemutatott halfajoknak, az állatparkban pedig negyven féle madár, emlős és hal egyedei láthatók. Az állatok részben
különböző védelmi programokban
résztvevő fajok példányai, másrészt a természetben önálló életre

alkalmatlan egyedek. A kirándulók
találkozhattak rókával, gím- és
dámszarvassal, őzzel, vaddisznóval, de olyan rejtett életmódú állatokat is közelről megfigyelhettek,
mint a mókus, a vadmacska, a
borz, a nyuszt vagy éppen az
aranysakál.
A park egyik legismertebb lakói
az európai bölények. A kontinens
ma élő legnagyobb testű szárazföldi emlőse hajdan gyakorta megfordult a lombhullató erdőkben, még
Mátyás király korában is vadásztak rá, aztán az évszázadok alatt
élőhelye annyira megfogyatkozott,
hogy 1925-re a vadon élő állomány kihalt. Az állatkerti példányoknak köszönhető, hogy a fajjal
ez végül nem történt meg, és a
sikeres visszatelepítéseknek köszönhetően, ma már újra léteznek
vadon élő bölények – tudhatták
meg a kirándulók a látogatóközpont vezetőjétől.
Tessedik Sámuel és Boczkó
Dániel lelkészek működése alatt
épült fel 1788-ban – mindössze két
év alatt – a szarvasi evangélikus
Ótemplom. Létrehozása majdnem
kizárólag Tessedik nevéhez fűződik
– tudhatták meg a zarándokok az
itteni gyülekezet gondnokától, aki

hozzátette: a szószék és az oltár
fából készült, aranyozással. Az
oltárkép Jézus menybemenetelét
ábrázolja. Két oldalán, Tessedik
idejében, az urnák helyén két istennő szobor állt: a reményé, ájtatosságé, valamint a munkálkodásé.
1817-ben a szobrok helyébe urnákat állítottak, ugyanakkor helyezték
a keresztelő medencét is. A templom méretéről sokat elmond, hogy
háromezer hívő lélek számára van
hely, és karácsonykor hagyományosan itt is megtelik Isten háza.
Az Arborétum és a Pepi-kert története az olasz eredetű Bolza család
nevéhez fűződik. Bolza Péter tábornok 1798-ban lett szarvasi földbirtokos, amikor elvette feleségül
Harruckern János György unokáját,
Stockhammer Antóniát. Fiuk, Bolza
József feleségével, gróf Batthyány
Annával kezdte meg az Anna-liget
fásítását. A parkban és a később
épült kastélyban ma a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatósága működik. Az ifjú Bolza József – akit
Pepinek becéztek – a mai Arbo
rétum magasabban fekvő részein –
amelyet az árvizek nem öntöttek el
–, ültetett el néhány fát. Később a
szarvasi kastélyt és a birtokot Bolza
Pál (1861-1947) örökölte, aki
nagybátyjától megkapta a jelenlegi
Arborétum területén lévő ligetes, fás
legelőt, ahol aztán a Körösök szabályozásának befejeztével, az
1890-es években kezdte meg a
nagyobb arányú telepítéseket. Az
Anna-ligeti park sok értékes fáját
ültette át mai helyére, illetve számos
növényritkaságot hozott, hozatott a
világ minden tájáról.
A történelmi Magyarország és
egyben a Kárpát-medence mértani
közepén, Szarvason, hazánk
egyetlen interaktív makett parkjában megelevenedik történelmünk.
Közel száz híres magyar és egykori történelmi magyarországi épület
– köztük a kecskeméti Cifrapalota
– kicsinyített másában, valamint
szabadtéri kisvasutak robogó szerelvényeiben gyönyörködhettek a
kecskeméti vendégek, akik végül a
Holt-Körös partvidékének természeti értékeit is megcsodálhatták a
84 éves Boglár sétahajó fedélzetéről.
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Kecskemét főépítészével a Wojtyla Házban

Megújuló utak, közterületek
Hogyan fog kinézni Kecskemét öt-tíz esztendő múlva? És az
mennyivel lesz jobb nekünk? – Ezekre a kérdésekre adott
választ Öveges László városi főépítész a napokban a Karol
Wojtyla Barátság Központ vezetőivel és gondozottjaival folytatott beszélgetésen. Mint kiderült: az útfejlesztések, a közterületek minőségének javítása, a zöldfelületek, parkok, játszóterek arányának növelése kiemelt prioritást élveznek az
önkormányzat tervei között.
Ilyenek például a Mindszenti körút,
a Búzakalász utca, a Károly Róbert
körút. Jelenleg a Szolnoki út van
soron. Az északi elkerülő megépítésével teljessé válik a város körüli
körgyűrű. Öt-tíz évvel korábban még
jelentős számban dübörögtek át
teherautók, kamionok településünk
belterületén, egyebek mellett ezért
romlottak le Kecskemét útjai.
Hároméves tervet fogadott el az
önkormányzat, melynek keretében
évente 6-800 millió forintot költenek
Öveges László főépítész
a lakóövezeti utcák felújítására.
– Célunk, hogy Kecskemét tíz,
– Olyan léptékű változások zajlanak mostanság Kecskeméten, mint a húsz, negyven év múlva is – minden
19. század második felében, a 20. problémánk ellenére – éppúgy kelszázad elején Lestár Péter és Kada lemes, élhető város maradjon, mint
Elek idejében, amikor megnyitották most. Ugyanis jó a léptéke. Elég
a Rákóczi utat, megépítették a város- nagy, hogy ne csak enni, inni, aludni
házát és kialakult a főtér. Ma is ezek lehessen itt, de nem túl nagy ahhoz,
alkotják Kecskemét legfőbb látvány- hogy köztereit járva idegennek érezelemeit. Ehhez hasonló mértékű vál- zük magunkat. Ne csak útjaink asztozásnak, fejlődésnek lehetünk szem- faltfelülete változzon meg, hanem
tanúi városunkban az elkövetkezendő években – hangsúlyozta
Öveges László. - A Mercedes
helyi beruházásai nemcsak az autóipari beszállítók számára teszik vonzóvá településünket, hanem más
iparágak szereplői is megtelepednek Kecskemét gazdasági övezeteiben. Különösen déli irányban,
Kiskunfélegyháza, Szeged felé
haladva láthatunk komoly fejlesztéseket, szinte fel sem lehet ismerni a
környéket, folyamatosan újabb és
újabb gyárak létesülnek – tette
hozzá.
A felgyorsult ipari fejlődés és
ezzel párhuzamosan a megnövekedett adóbevétel eredményeképpen,
új utak épülhetnek. A régiek pedig
öt-tíz év múlva nem feltétlenül úgy
fognak kinézni, mint most. Két év
alatt az önkormányzat – az állami
beruházásokat nem számítva –
nyolcmilliárd forintot költ a városrészeket összekötő utak felújítására.

közterületeink arculata, minősége is.
Nem mellékesen pedig, legyen a
városnak olyan pezsgő kulturális
élete, amely inspiratív, ami sok örömet okoz az itt lakóknak – fogalmazott Kecskemét főépítésze.
A több anyagi forráshoz többlet
igények társulnak. Öveges László
kiemelte, hogy jobban megy oda a
pénz, ahol a lakóközösség magáénak érzi környezetét. Egy-egy közterület oázis képét mutatja az arra
járóknak, míg mások adott esetben
teljesen elhanyagoltak. Jó példaként
merült fel a Karol Wojtyla Barátság

Központ, melynek gondozottjai a
népkonyhát körülvevő köztereken
kívül a főtéri Romkert, valamint a Béke
téri Boldogasszony rózsakert tisztán
tartásán, gondozásán is fáradoznak.
A szociális létesítmény alapító-igazgatója, Farkas P. József bejelentette: a Wojtyla Ház szervezésében rövidesen új napóra létesül a
karitatív intézmény közelében, a
Horog és Ilona utca sarkán. Az előadáson bemutatott látványterv alapján a kivitelezési munkálatokat
Marton Géza budapesti napórakészítő végzi majd el.
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Interjú hazánk új apostoli nunciusával

A szegények evangelizálnak minket
Ferenc pápa 2018. július 4-én az amerikai származású, magyar
felmenőkkel is rendelkező Michael August Blume-ot nevezte ki
a Szentszék magyarországi nagykövetévé. Életútjáról, küldetéséről nyilatkozott hazánk új apostoli nunciusa.

Magyar gyökerek

Afrikai szolgálat

– Szülővárosában, South
Bendben népes magyar
közösség él, és az ön családjának is vannak magyar gyökerei. Mennyire erősek ezek?
– Volt egy olyan nemzedék,
amelynek tagjai között sokan voltak
magyarok Indiana állam északi
részén, Chicago közelében, mert
sok munka akadt a környéken a
nehéziparban, az autógyártásban.
Gyerekként a Magyarok Nagy
asszonya-iskolába jártam. Folya
matosan jöttek az osztályunkba új
gyerekek, akik bevándorlóként,
menekültként – a második világháború végén, majd az 1956-os forradalom után – találtak új otthonra az
USA-ban. A hetvenes évek végéig
erősen érzékelhető volt a magyar
jelenlét, de a következő generáció,
az egykor menekültként érkezettek
gyerekei már máshová mentek munkát keresni. Elevenen él bennem a
magyarok emléke, minden vasárnap reggel hétkor kihallatszott a
templomból a magyar mise.
Az általános iskolában az Isteni
Szeretet Leányai magyar–osztrák
kongregáció tagjai gondoskodtak
rólunk. Ezek a gyökerek bennem
élnek, de a családfámban is ott
vannak a magyar ősök. A nagymamám Himodról, egy kis
Sopronhoz közeli faluból származik, ahová 1990-ben elmentünk a
szüleimmel, unokatestvérekkel
találkoztunk, s a himodi plébánia
nyilvántartásában a rokonaink
neve mellett ott áll, hogy kivándoroltak South Bendbe.
Az édesanyámat Körmendinek
hívják, mert a férje halála után a
nagyanyám Körmendi Mihályhoz
ment feleségül. Én is róla kaptam a
Mihály nevet, míg az August nevet
az apai nagyapámról. 2005-ben
turistaként újra ellátogattam
Magyarországra.

– Fiatalon miért éppen a
verbita rendet választotta?
– Volt egy jó plébánosom, John
Szabó, egy magyar pap, aki arra
buzdított, hogy lépjek be az egyházmegyei szemináriumba. Aztán egy

nyelvet, majd kineveztek a szemináriumba tanárnak. A diákok ott egy
másik afrikai nyelvet beszéltek, így
azt is meg kellett tanulnom. Végül
eljutottam arra a szintre, hogy be
tudtam mutatni a misét az ő nyelvükön. 1990-ig maradtam Ghánában,
az utolsó hét évben Ghána, Togo és
Benin verbita tartományfőnöke is voltam. Aztán Rómába hívtak, ahol a
kongregáció generális tanácsának
főtitkára lettem, majd néhány évvel
később a Kivándorlók és Utazók

lió fővel nőtt az ország északi részének lakossága. Most közvetlenül
Ugandából jöttem Budapestre. Az
afrikai esztendők számomra a
kegyelem évei voltak, mert folytatódott a misszió, amelyet szerzetesként
végeztem.

Új kinevezés
– Milyen érzésekkel fogadta a Magyarországra történő
kinevezésének hírét?

Michael August Blume

gyerekeknek szóló folyóiratban láttam egy cikket, Leendő papok klubja, ez volt a címe. Misszionáriusi
szolgálat iránt érdeklődő fiatalembereket keresett a verbita rend. Ez
felkeltette az érdeklődésemet, írtam
nekik. Körülbelül két héttel később
az Isteni Ige Társaságának hivatásokért felelős vezetője kopogtatott az
ajtónkon. Tizenhárom éves voltam
akkor, s egy évvel később a verbiták
kisszemináriumában folytattam a
tanulmányaimat. Talán azért választottam őket, mert vonzott a távoli
tájakon végzett misszió. Az amerikai
iskoláim után a Mexikói-öböl partvidékén fekvő Bay Saint Louisban töltöttem a noviciátust. A fogadalomtételt követően Rómában, a Pápai
Gergely Egyetemen fundamentális
teológiát tanultam. 1974-ben
Nyugat-Afrikába, Ghánába küldtek,
ahol előbb megtanultam egy afrikai

Lelkipásztori Gondozásának pápai
tanácsánál teljesítettem titkári szolgálatot. Ez is olyan feladat volt,
amelyre korábban nem készültem.
Sokat voltam úton, ellátogattam a
menekülttáborokba szerte a világon.
II. János Pál pápaságának vége
felé, amikor lejárt a második mandátumom, nem kértem a megújítását.
Végül éppen a pápa halálának napján kaptam meg az újabb kinevezést, ismét öt évre a pápai tanácsba.
Néhány hét múlva Sodano bíboros
tudatta velem, hogy újabb afrikai
szolgálatra küldött a Szentatya,
ezúttal Benin és Togo nunciusa lettem, s ezzel egy új fejezet kezdődött
az életemben. Hét és fél évet töltöttem ott, majd Ugandába küldtek,
ahol a menekültekkel végzett apostoli munkám folytatódott, hiszen a
Dél-Szudánból érkező menekültek
miatt csak az utóbbi években egymil-

– Nagy meglepetésként ért a hír,
a Szentatya üzenete, hogy kinevez
nunciusnak Budapestre. Meglátjuk,
mi lesz. Sajnos nem ismerem jól a
magyar nyelvet, de remélem, hogy
ezt is sikerül elsajátítanom legalább
annyira, hogy be tudjam mutatni a
szentmisét magyarul, és fel tudjam
olvasni a homíliát úgy, hogy érthető
legyen. Van némi emlékem gyerekkoromból, mert a nagymamám
magyarul beszélt velem. Míg a szüleink dolgoztak, mi a nagymamával
voltunk, ő pedig hiába élt negyven
éve Amerikában, csak magyarul
beszélt.
– Afrika után, mennyire lesz
kihívás önnek újra a nyugati
világban szolgálni?
– Itt sokkal rendezettebbek a
viszonyok, ugyanakkor Európában
a kultúra közönyösebb a vallás
iránt. Nehéz feladat ez, de nem

ADÓZÁS

2018. október

2018

www.civilnaplo.hu

lehetetlen. Magyarországon a nun- jogokkal való visszaélésről beszélcius a diplomáciai testület dékánja ve mindig elérjük ezt a pontot. Ahol
is. A diplomaták között gyakran elő- pedig nem érjük el, ahol ennyire
kerül a beszélgetések során a hit nincs jelen Isten az emberek gondolkérdése, s ez megnyitja az ajtót az kodásában, ott biztosak lehetünk
evangelizáció előtt. A diplomáciai abban, hogy az emberi jogokat
testületben a hívők és a nem hívők nem tartják tiszteletben.
– Hogyan látja, mit jelent
körében mindig azt tapasztaltam,
Erika Könyvelő
Iroda
hogy nyugodtan lehet beszélgetni 2018-ban az egyház küldetéKecskemét,
Szabadság
tér 1/a.
sének és Ferenc
pápa üzeneerről, nincs radikális
ellenállás. Isten
teinek
képviselete
a világon
szavát ráadásul akkor is hirdetnünk
06-76/583-387
kell, ha az emberekből hiányoznak és Magyarországon?
06-30/625-0912
– A Szentatya arra buzdít minket,
a hit alapjai.
hogy
menjünk a perifériákra, a föld– Misszionáriusnak
vagy
kira.e@t-online.hu
inkább diplomatának érzi rajzi és az egzisztenciális peremvimagát?
– Társas és egyéni vállalkodékekre,
zások oda, ahol nem látjuk az
isteni kegyelmet, és legyen bátorsá– Mindkettőnek.
Ferenc
pápa
teljes körû könyvelése.
gyakran használja a misszionárius gunk odalépni az utcán élőkhöz, a
– Elektronikus bevallások elkészítése.
tanítvány kifejezést – ez minden nyomornegyedek lakóihoz. Ugan
– Magánszemélyek SZJA-bevallásának elkészímegkeresztelt ember küldetése, nem dában, az apostoli nunciatúrától
tése.
lehet elmenekülni
előle, ahogy a nem messze van egy nyomorne
– Csõd
járás-,
vég
rehajtás
elõtidőnként
ti rendeellátogattam
zés, teljes azokgyed,
hivatali
munkaelelől
sem. A
missziorû kép
selet.
náriusi kö
szolgálat
itt vi
nem
olyan, mint hoz az emberekhez. Él ott egy szent
– Könyv
vizs
lat, adó
tanács
adó,Betty,
adóaki
ügy
intézés.
asszony,
huszonöt
gyerekamikor
az ember
a gá
városok
utcáit,
gondoskodik
egy ké
piciny
tereit,– egyetemeit
Pályázatjárja,
készíhogy
tés,hirdespiackuről
tatás,
üzleti terv
szí-lakásse Istent.
Az emberi gondolkodás ban. Három a sajátja, a többi barátése.
toké, ismerősöké, olyan szülőké,
mindig
Isten
a legmé- elindítása.
– Kezdővalóságát,
vállalkozások
meghaltak AIDS-ben, vagy más
lyebb
kérdéseket
érinti,
akkor
is,
ha
– Hitelügyintézés minden akik
formában.
tragédia
őket. Itt látszik igazán,
ki sem
ejtjük
Isten
nevét:
a
szabad– Vagyonvizsgálat előkészítése ésérte
képviselete.
ságról, a szeretetről, az emberi mi a valódi irgalmas keresztényi
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szeretet:
így evangelizálnak
minket hozzá. Budapest szép város, de
Falazóanyagok,
tetőfedőa szegények. – Mi itt soha nem lát- éjjel láttam már a másik arcát is, és
anyagok, betongerendák,
tunk egyetlen papot sem – mondták, vannak perifériái, ahol a szegények
béléstestek, áthidalók,
és nem akartam hinni a fülemnek, élnek. Bőven akad tennivaló.
faanyagok, sóder, cement
hiszen a negyed egy nagy plébániá- Hallottam olyan gyerekekről, akiket
kedvező
hoz
tartozik. áron,
Az egyház struktúrái a szüleik gyakorlatilag elhagynak,
házhoz szállítva
kapható! mert más országba mennek dolgozmegvannak,
léteznek plébániák,
iskolák, de csak a saját diákjaikról, ni. Akkor evangelizálhatunk, ha kapegyházközségi tagjaikról gondos- csolatban vagyunk az emberekkel,
kodnak. És mi történik ilyenkor? felkínálva nekik Isten irgalmasságát.
Jönnek más egyházak, például
a Kato
Egyszerű
van szó:
„Éhes
Daruzás:
200,dolgokról
Kato 300,
Ifa 70!
pünkösdi egyházak, és magukhoz
voltam
és
ennem
adtatok,
beteg
Mindenféle földmunka, tereprenvonzzák ezeket az embereket.
voltam
meglátogattatok,
börtöndezés Volvo
és és
Caterpillar
munkaIntézményekre, iskolákragépekkel.
persze ben voltam és fölkerestetek…” Ez
szükség van, de az evangelizáció valamennyi embernek módjában
nem korlátozódhat csak azokra, áll. Szeretnék mindenkit arra buzdíakik a mi intézményeinket, plébániá- tani, hogy olvassa Ferenc pápa
inkat látogatják.
Örüljetek és ujjongjatok kezdetű,
A fölöslegessé vált föld,
legutóbbi apostoli buzdítását.
Ebben az örömről beszél és az életilletve
elszállításáAz Úr törmelék
zörgeti az
ajtót
szentségről. És azt írja, a hegyi
ról gondoskodunk,
– Ez a
küldetés érvényes
a beszédben foglaltak a feltételek
akár
konténerrel
is!
ahhoz, ami Máté evangéliumának
nyugati világban is?
– Igen, Ferenc pápa is erre buz- 25. fejezetében áll: „Éhes voltam, és
Zápor u. 17.
E kettő együtt
dít, mondván: Az Úr zörgeti azKecskemét,
ajtót, ennem adtatok…”
hogy engedd ki! Azt kéri, hogyTel.:06-76/493-428,
vidd nagy kihívást jelent nekünk, keresztényeknek. Mindannyian arra kapmagaddal Krisztust, lépj ki az embe30/9432-040
a magunk
rek közé! Ehhez nincs szükségBallószög,
nagy tunk meghívást,
Katona J.hogy
u. 5-7.
módján
gyakorlattá
tegyük
ezt.
szervezetre, komoly erőforrásokra,
06-30/340-1218
(Magyar Kurír)
csak bátorság és kreativitásNyitva
kell tartás: 7-17 óráig

Büféebéd ajánlataink:
Napi Svédasztalos ebéd
A Három Gúnár Rendezvényház
Picasso termében
(Kecskemét, Festő utca 8.)

Tökéletes választás esküvőkre,
céges és családi rendezvényekre

munkanapokon 11.30-14.30 óra között
Szabadszedéses étkeztetés,
Sz
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből,
főételből, salátából és desszertből.
Ára: 1400 Ft/fő

* SZÉP KÁRTYA elfogadása (OTP, MKB, K & H)
* étkezési kártyát/ utalványt elfogadunk:
Ticket Restaurant/ Edenred, SodexoPass,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány

Vasárnapi ebéd

A Három Gúnár Rendezvényház

Picasso termében (Kecskemét, Festő u. 8.)
vasárnaponként 12.00-15.00 óra
között szabadszedéses ebéd,
gazdag büféasztalról lehet választani.
Ára: 2.600 Ft/fő,
gyermek 6 éves korig ingyenes,
6-12 éves korig 1.600 Ft
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Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1390 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1490 Ft/fő
0–3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3–6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON
6 éves kortól az ételfogyasztás teljes áron
Asztalfoglalás esetén 1590 Ft/fő
Elvitelre: 1 adag 30 dkg, 1 leves 700 Ft

Hírös Grill Étterem

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

KIS ODAFIGYELÉSSEL
NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG!

Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérőkkel kapcsolatban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok szerint a felhasználó kötelessége a vízmérő és a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőrzése és karbantartása, állapotának
megóvása. Télen vízmé rője fagyásveszélynek van kitéve.
A legtöbb helyen a vízmérő aknák teteje egy vaslemez, ami
nem jó szigetelő, ezért érdemes az aknában lévő csöveket
és a mérőt vastag szövettel vagy egyéb szigetelő anyaggal
betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ ELFAGYÁS ELLENI
VÉDELEMRŐL! A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER
MEGHIBÁSODÁSA MIATT IS NAGY MENNYISÉGŰ VÍZ
FOLYHAT EL ÉSZREVÉTLENÜL.
Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a csövet,
illetve ahol nincs fogyasztás huzamosabb ideig, az álló víz
könnyen befagyhat, ezért különösen a nem lakott ingatlanok, üdülők esetében kell a víztelenítésre és a fagytalanításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI RENDSZERESSÉGGEL
ELLENŐRIZZE VÍZMÉRŐJÉT, FIGYELJE FOGYASZTÁSÁT!

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszeres karbantartás hiányából adódó többletköltségek, valamint a szabálytalan, vagy
előírásoknak nem megfelelő rendszerkialakítások miatti büntetések is
a tulajdonost/felhasználót terhelik.
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Egy egyetemista vallomásai

Legnagyobb kincs a szeretet
Az egyetemista lány, Dósa Nikolett nyaranta munkát vállal a
kecskeméti uszodában. Szeretné, ha majdan úgy fordulna
termőre megszerzett tudása, hogy abból ne csak egy szűk,
javakban dúskáló réteg, de az ínségesek is gazdagon részesüljenek. Vallja, legnagyobb kincs e világon az önzetlen
szeretet, mellette pedig a család, a tiszta lelkiismerettel
elvégzett munka, a testi-lelki egészség – mert akkor megvan
minden.
– Sokat köszönhetek édesanyám– Mit tekintek értéknek? Nos, ami
a világban látható: a test kívánsá- nak – veti közbe, és nyomban
ga, a szem kívánsága, hívságokkal mosoly ül az arcára. – Ő folyton
való kérkedés – jellemünkből fakad, biztat, nagyrészt neki köszönhetem,
ráadásul mind múlandóak. Noha hogy egyetemre járok. Serkentő
vannak álmaim, nem is oly cseké- szavai, illetőleg Müller Péter író,
lyek, mégsem kívánom, hogy ural- Popper Péter pszichológus remek
kodjanak az életem felett. Ezeknél írásai – javarészt ezekből nyertem
többre tartom a szolgáló elhivatott- ugyanis szemléletmódot, támpontot
ságot. Nem feltétlenül azért küzdök az élet útvesztőiben való eligazodásestéről estére tankönyveket bújva, hoz –, együttesen tették lehetővé,
hogy később markomat minél több hogy gyermekkorommal ellentétben,
javadalmazás üsse – jóllehet erre nem frusztrálnak a kihívások, inkább
tekintek
rájuk.
kétségtelenül megvan a kísértés. A lehetőségként
diplomaosztást követően elérhető Feladatként, amiket élvezet megolszeretnék lenni minden társadalmi dani. Ha pedig mindent elvégzek,
réteg számára, beleértve a nélkülö- amit tervbe vettem, a nap végén
zőket is – mondja a fiatal lány, nagyon elégedett tudok lenni…
– Sokakban valamiképp igény
Dósa Nikolett. Vallja: minden
okkal történik körülöttünk, s foglal- merül fel a személyem iránt. Rendre
koztatják az emberi lét rejtett titkai, kifejtik nekem szívük bánatát. Szokták
az, hogy mi végre vagyunk a világ- is emlegetni, helyesen látom a dolgokat és jó tanácsokat adok. Ezt kedveban.

lem leginkább önmagamban. Tettem
olyan dolgokat is, amikre nem igazán vagyok büszke, de úgy vélem,
hibáiból tanul az ember. És idővel
eszembe véstem, hogy gondolkodjak, mielőtt megszólalok – jegyezte
meg önkritikusan.
Zavarja, hogy manapság szinte
mindenki a telefonját bújja az utcán,
étteremben,
szórakozóhelyen.
Képtelenek lettünk megszólítani egymást, legfeljebb írásban kommunikálunk így vagy úgy. Bántja a társadalmi szintű önzés, anyagiasság, nemtörődömség, az erőszak, az értelmetlen halál. Hajdanán elképzelhetetlen volt, hogy valakit az utcán
oltalom nélkül hagyjanak, manapság pedig egyre többször lehet hallani, hogy segítség híján veszti életét
valaki a zsúfolt utcán, tömött villamoson. Hozzáteszi: – Panaszkodni
nagyon tudunk, ám amikor mozdulni
kellene, mindenki lapít.
– Miután magam mögött hagyom
az egyetem kapuit, szeretnék egy
megfelelően működő vállalkozást és
mellé boldog családot – fogalmaz
derűlátóan jövőjét illetően. – Egyik
kedvenc írómat, Müller Pétert segítségül hívva üzenem felebarátaim-

Dósa Nikolett

nak: „Utolsó? Csak annyit jelent,
hogy sohase felejtsd el a pillanatot.
Amíg közönyösen éled az életedet,
gépiesen és megszokásból, elsuhannak melletted a nagy dolgok.
Semmivé olvadnak az események.
De amikor azt mondják: utolsó, a
kép megáll, hirtelen óriásivá növekszik lelkedben a pillanat, és nem
felejted el soha. Ha jól élsz, minden
pillanatod utolsó lesz. Nagy, piros
betűs élmény! Ha valamit utoljára
látsz, jól megnézed. A lelked lefényképezi, és maradandóvá teszi.”

Portás kertészkedők
Hiába vágták vissza illetékes kezek
tavasszal a Romkert fás-bokros
növényzetét, hogy senkit ne csábítsanak e hangulatos tér nyilvános illemhelyként történő használatára, a terület tisztasága mégsem tekinthető
makulátlannak. Ezért a Porta
Egyesület aktivistái a Wojtyla Ház

önkénteseivel karöltve, a minap
megint rendet tettek a környéken.
Gyomtalanítottak, gereblyéztek, sepregettek, összeszedték a szanaszét
dobált italosüvegeket, cigarettacsikkeket és minden más hulladékot.
Az azt követő napokban is akadt
dolguk a Porta Egyesület és a Wojtyla

Ház kertészkedőinek: a műkertvárosi
Assisi Szent Ferenc kápolna szűkebb
és tágabb környezetében füvet nyírtak, gyomtalanítottak, gereblyéztek,
sepregettek, fákat öntöztek, összeszedték az elmúlt időszakban eldobált szemetet, lehullott gallyakat, fale-

veleket. A szorgos önkéntesek – akikhez dr. Fekete László gondnok is
csatlakozott – órákon keresztül derekasan hajlongtak annak érdekében,
hogy a vasárnapi szentmise előtt
Isten dicsőségéhez méltó, tiszta, rendezett miliő fogadja a templom híveit.
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A 650 éves Kecskemét képeslapokon
A korabeli Kecskemét belvárosa, híres épületei és
mindennapi élete elevenedik meg azokon a
képeslapokon, melyekből október elején nyílt
kiállítás a Porta Egyesület dísztermében. Sebestyén
Imre gyűjtő ezúttal a város 650 éves jubileumának állított emléket.
A megnyitón Molnár Zoltán, a templom hittantanára köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta,
pontosan ezen a napon, 650 évvel ezelőtt kelt az
a történelmi dokumentum, mely Kecskemétet már
mezővárosi rangban említette. E jeles évforduló
előtt tiszteleg a kiállítás, melyet Sebestyén Imre
hatalmas gyűjteményéből állított össze 18961920 közötti kecskeméti képeslapokból.
A város históriájáról, 650 év történéseiről dr.
Békés József történész-tanár szólt, majd megnyitotta a tárlatot. Az ünnepi alkalmon szót kapott Fülöp
Sándor, a kecskeméti bélyeggyűjtő kör elnöke is,
Mindenből lehet napóra, ami képes
árnyékot vetni, csak a számlapot
kell megszerkeszteni hozzá – derült
ki a minap Marton Géza budapesti
napórakészítő beszámolójából a
kecskeméti Wojtyla Házban.
Emellett Farkas P. József, a népkonyha alapító-igazgatója bejelentette:
az előadó útmutatásai alapján új
időmutató eszköz kerül kialakításra
a kecskeméti Horog és Ilona utca
sarkán. A tervdokumentációt már
vizsgálják az önkormányzat illetékesei.
Legrégibb időmérő a napóra,
ami minden történelmi kultúrában
megtalálható, lenyűgözően egyszerű eszköz. Az egyiptomi obeliszkek
szakrális szerepük mellett, mint
napórák működhettek, de találtak a
Kr.e. 15. századból származó „L”
alakú napórát is – tudatta a szakértő a Wojtyla Ház sorsközösségének
érdeklődő tagjaival.
Kifejtette: a babilóniaiak szintén
a Napot használták az idő múlásának jelzésére. Az ő örökségük a
hatvanas számrendszerükből eredő
perc és másodperc is. A görögök

Sebestyén Imre

külön köszöntve Sebestyén Imrét, aki immáron 60
esztendeje gyűjt képeslapokat, bélyegeket, s e
jubileum alkalmából az országos egyesület
emléklapjával gratulált a gyüjtőnek.
– Gyermekkoromban minden társam gyűjtött
valamit, én a képeslapok mellett döntöttem.
Egészen fiatalon félretettem otthon néhány első
világháborús képeslapot, melyet még a Bene
deczki nagypapám hozott haza a frontról. 1958ban kezdtem el tudatosan gyűjteni. Innentől kezdve bármerre jártam, ismerősöknél, rokonoknál,
barátoknál, mindenhol elkértem a képeslapokat.
Sokat cseréltem is diáktársaimmal – nyilatkozta
lapunknak a gyűjtő. – Ritkaságokat beszerezni
leginkább a börzéken lehet. Én magam is több
ilyen rendezvényen megfordulok, szinte mindig
találok olyat, amellyel kiegészíthetem a gyűjteményemet.

Készítsünk napórát!
fejlett matematikájuk révén különféle megoldásokat alkalmaztak. Az
egyik leggyakoribb napóra típus
volt abban az időben – és később
a rómaiaknál is – a skaphos: a

ték a gnomonika tudományát, sok
ismeret az ő közvetítésükkel jutott el
a középkori Európába.
– A napóra, mint neve is mutatja,
úgy méri az időt, hogy a Nap által

Marton Géza

homorú napóra. A keleti kultúrák
(kínai, indiai), majd később az iszlám tudósok is magas szinten művel-

vetett árnyék hosszát és irányát arányítjuk egy skálához. Ahhoz, hogy
napóránk jól működjön, több össze-

tevőt is figyelembe kell venni. Ezek
közvetlenül összefüggnek azzal a
ténnyel, hogy a napóra olyan
árnyékváltozásokat mutat, amit a
Föld dőlt tengelyű forgása vált ki,
miközben kering a Nap körül.
– Milyen napórát készítsünk? –
tette fel hallgatóságának a kérdést
Marton Géza. – A Nap a lehető
leghosszabb ideig süssön arra a
helyre, ahova az órát telepítjük. A
ház vagy kert stílusához illő napóra
kerüljön telepítésre. Egy alpesi jelleget mutató ház homlokzatára például festett napórát, míg egy rendezett kertbe, ahol nincs kitéve vandalizmusnak, finoman kidolgozott
kovácsoltvas napórát érdemes
készíteni. A hely tehát a napóra
típusán kívül az anyagát is meghatározza. Ugyancsak lényeges
szempont a méret. Ez elsődlegesen
attól függ, hogy milyen rálátásunk
lesz a napórára, milyen messziről
lehet megfigyelni az árnyék vonulását. És természetesen nem elhanyagolható összetevő, hogy mekkora
költségvetésből tudunk dolgozni –
fogalmazott az előadó.
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Kedves Barátunk!
Ismerje meg a Karol Wojtyla
Barátság Központ tevékenységét!

Az Egressy utcai intézmény a keresztény alapértékekre és II. János Pál
tanítására épülő
étkeztetéssel és segélyezéssel foglalkozó közhasznú szervezet. Az év
minden napján meleg ételt adunk 120 szegény
embernek a szépen felújított épületben. A rászoruló emberekkel együtt takarítjuk az intézmény
kertjét és a város közterületeit. A munkatársak szervezésében szakemberek látják el a gondozottakat jogi, egészségügyi, munkaügyi és életvezetési
tanácsokkal. Kirándulásokat, színház-, cirkusz- és
múzeumlátogatásokat szervezünk a rászorulóknak. Fejlesztjük öngondoskodó képességüket és
igyekszünk visszavezetni őket a munka világába.
A tíz éve teljesen felújított épület bizonyos részei

már elhasználódtak, tönkrementek,
így a fenntartási,
állagmegóvási költségek folyamatos
kiadást jelentenek.
Szerencsére a múlt évben sikerült vállalkozók segítségével felújítani a konyha és az előadóterem
burkolatát és kicserélni három rossz nyílászárót és
a bojlert. Vásároltunk 300 db tányért, rozsdamentes edényeket és fagyasztóládát. A ház tetején
az új napelemek áramot termelnek. Az idei év
legnagyobb feladata az akadálymentes feljáró
és mosdó kialakítása volt. A kazán és radiátorok
cseréjéről is gondoskodtunk a fűtési szezonra. Az
ebédlőasztalok és székek tönkrementek. Reméljük, hogy most is lesznek olyan áldozatkész magánszemélyek és vállalkozók, akik segítenek.

Mottó: „Az Úr adja vissza
mindannak a sokszorosát,
amit a szegényeknek szánsz
a saját asztalodról.”
A tizenkét éves Wojtyla Ház folyamatosan várja a
rászorulók részére az adományokat: tartós élelmiszereket, kisebb bútorokat, háztartási cikkeket. A fölöslegessé vált tárgyak, ruhák, élelmiszerek így sok
szegény ember életét tehetik boldogabbá.
Elérhetőségeink:
Karol Wojtyla Barátság Központ,
Kecskemét, Egressy u. 5/B
Tel.: 76/505-041, www.wojtyla.hu
titkarsag@civilnaplo.hu
Munkanapokon 8–16 óráig szívesen fogadjuk
az érdeklődőket.
Akik adójuk 1%-ával szeretnék a Wojtyla Házat segíteni, nyilatkozatukban a Szenteste
Alapítvány adószámát adják meg: 183479821-03. Ha pénzadománnyal szeretné segíteni az intézmény munkáját, a közhasznú szervezet az adományról ráfordításként elszámolható adóigazolást állít ki.

A Wojtyla Ház bankszámlaszáma:

50800128-15420992

