
Michael August Blume SVD szentszéki diplomata, pápai követ látogatott a 
Karol Wojtyla Barátság Központba május utolsó vasárnapján, dr. Bábel 
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érsekének társaságában. Magyarország apos-
toli nunciusát Farkas P. József, a népkonyha alapító-igazgatója, Szemereyné 
Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, Salacz László országgyűlési 

képviselő, valamint Király József és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő 
fogadta. 

A polgármester asszony köszöntőjében hangsúlyozta: büszkén elmond-
hatja a pápai követnek, hogy városunk főterén az összes nagy vallási 
felekezet temploma megtalálható.

Ferenc pápa követe a Wojtyla Házban

(Folytatás a 2. oldalon)

Pusker Júlia ismét remekelt
Nemrég még arról számoltunk be, 
hogy Pusker Júlia virtuóz hegedűjáté-
kának voltak részesei a Wojtyla Ház 
gondozottjai, amikor rövid időre kül-
földről hazatérve, a népkonyha 
étkezdéjében négy klasszikus zene-
művet adott elő a kecskeméti szár-
mazású, ma Londonban élő, 
Brüsszelben tanuló ifjú művésznő.

Most örömmel adunk hírt arról, 
hogy a több mint 80 éves múltra 
visszatekintő, a világ egyik legran-
gosabb zenei megmérettetéseként 
emlegetett Erzsébet Királyné Zenei 
Verseny brüsszeli döntőjében Pusker 
Ilona ötödik lett (10 ezer euró díja-
zásban részesült) a napokban. A 
verseny kezdete, 1937 óta 2019-ig 
az Erzsébet királynő versenyen 
hegedű kategóriában 4 magyar 
díjazott volt: 1951-ben Elise 

Cserfalvi, 1997-ben Baráti Kristóf, 
2001-ben Kelemen Barnabás és 
2019-ben Pusker Júlia. A finalistákat 
a Belga Nemzeti Zenekar kísérte 
Hugo Wolff vezetésével. Az első 
díjat az amerikai Stella Chen nyerte.

Gratulálunk városunk fiatal virtu-

ózának, aki ismeretei bővítését 
életre szóló feladatnak jelölte 
meg, aki úgy vélekedik világi kül-
detéséről, hogy a zene lényege a 
szeretet megosztása, ami által 
még több emberhez tudjuk eljuttat-
ni a muzsikát.
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Igazi befogadó keresztény város 
Kecskemét, nagy békességben 
élnek itt egymás mellett az egyes 
felekezetek. Sokat segít a Római 
Katolikus Egyház az önkormányzat 
munkájában, hiszen óvodákat, isko-
lákat tart fenn, szociális tevékenysé-
get folytat. A Karol Wojtyla 
Barátság Központ pedig méltó 
módon ápolja névadója – Szent II. 
János Pál pápa – emlékét. Fenntartói 
az ő áldozatos munkásságát képvi-
selve nyújtanak segítő kezet az ele-
setteknek.

Farkas P. József elárulta: az intéz-
mény megalapításának gondolata 
II. János Pál pápa földi távozásának 
estéjén fogalmazódott meg benne. 
Az ide vezető utat Isten jelölte ki 
számára, és ő ad iránymutatást neki 
ma is. (Bábel Balázs érsek elmesélte 

a pápai követnek Farkas P. József 
néhány évvel ezelőtti agyvérzésből 
történő csodálatos gyógyulását, 

mely megerősítette őt abban, hogy 
folytatni kell a karitatív munkát.) 
Michael August Blume pápai követ 

amerikai illetőségű, de nagyanyai 
ágon magyar felmenői vannak, a 
találkozón azonban olaszul beszélt, 
melyet papi tolmács fordított. 
Köszöntőjében mindenekelőtt kife-
jezte háláját a meghívásért. 
Elmondta, abban a megtiszteltetés-
ben volt része, hogy többször is 
találkozhatott II. János Pál pápá-
val. Először 1980-ban egy püspök-
szentelésen, majd később számos 
munkaebéden, mivel a vándorok és 
úton lévők pápai bizottságában 
dolgozott. Végül hozzátette: „csak 
bátorítani tudom az intézmény 
munkatársait e nemes munkában”. 
A találkozó végén egy ajándék 
tűzzománc képet nyújtott át Farkas 
P. József a pápai követnek, melyet 
Balanyi Károly képzőművész 
készített a nunciusi látogatás alkal-
mából.

Ferenc pápa követe a Wojtyla Házban
(Folytatás az 1. oldalról)

Névadójukra emlékeztek
Tizennégy esztendeje ért véget a 
lengyel származású Szent II. 
János Pál pápa – polgári nevén 
Karol Wojtyla – földi pályafutása. 
Halálának, egyben égi születés-
napjának évfordulóján a Karol 
Wojtyla Barátság Központ ünnep-
ségének résztvevői méltatták a 
néhai egyházfő kivételes egyéni-
ségét, életművét a közelmúltban.

A megemlékezésen beszédet 
mondott Lévai Jánosné önkor-
mányzati képviselő, az egyház-
ügyi munkacsoport vezetője, 
Berger József, a keceli II. János Pál 

Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda intézményvezetője, 
Pintérné Farkas Csilla, a népkony-
ha egyik kiemelt támogatója, 
továbbá Bajkó Zoltán izsáki plé-
bános atya. 

Lévai Jánosné kiemelte: – Mi 
kecskemétiek és magyarok megkö-
szönjük a Jóistennek, hogy Karol 
Wojtylát nekünk is adta, hogy ne 
csak emléke, hanem tanítása is 
bennünk maradjon és váljék éle-
tünk, gondolkodásunk, magatartá-
sunk szerves részévé. Segítsd 
Szent II. János Pál pápa Kecskemét 

város lakosságát, a fiatalokat, az 
egyedül élőket, az időseket, hogy 
keresztény életük hitben erősöd-
jék! Úgy gondolom, Kecskemét 
lakossága a Wojtyla Házzal 
összefogva meg tudja teremteni a 
boldogabb jövendőt.

Az ünnepség második felében a 
felszólalók koszorút helyeztek el 
II. János Pál szobránál. A meghitt 
alkalmat a keceli II. János Pál 
Katolikus Általános Iskola diákjai-
nak előadása (felvételünkön), illet-
ve Beke Márk és Bezerédi Balázs 
harsonajátéka gazdagította.

A szabadtéri ren-
dezvény záróakkord-
jaként Garaczi János 
világhírű mestersza-
kács postagalambjai 
emelkedtek az ég 
felé a Wonderful 
World dallamára. 
Végül az étkezdé-
ben, ebédosztáshoz 
készülve, Kő Ferenc 
festőművész mutatta 
be egyik legújabb 
alkotását, melyet a 
Wojtyla Háznak ado-
mányozott.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36-1/303-47-38
Fax: +36-1/303-47-44

e-mail: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Ölelő kezek
Kinek magas a vérnyomása, vér-
cukorszintje? Ki hogyan viszo-
nyul az egészséges életmódhoz? 
– E kérdésekre kerestek választ a 
kecskeméti Ölelő Kéz Alapítvány 
önkéntesei legutóbb a Karol 
Wojtyla Barátság Központban. 
Dr. Fáy Tamásné, az alapítvány 
vezetője őszinte lelkesedéssel 
köszöntötte a népkonyha gondo-
zottjait, biztatva őket, minél gyak-
rabban járjanak egészségügyi 
szűrésekre, hogy még nagyon 
sokáig élhessenek családtagjaik 
körében. Számos esetben aggo-
dalomra adtak okot a panaszok, 
de a szociális intézmény rászo-
rultjai megkapták az ilyenkor 
szokásos útmutatásokat, néhá-
nyuk esetében orvosi segítségre 
is szükség lesz a későbbiekben. 
Ha jót adsz, abból csak jó szület-
het – fogalmazódott meg a 
közös együttlét során.

Michael August Blume  
méltató szavakat írt  
a Wojtyla Ház  
vendégkönyvébe
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Felújították Izsákon a Páhi és az 
Orgoványi út elágazásánál lévő 
keresztet, melyet dr. Bábel Balázs, 
Kalocsa-Kecskemét érseke szentelt 
fel a napokban. A Porta Egyesület 
Szent Ilona Kereszt Körének kezde-
ményezésére, közösségi összefo-
gás nyomán újult meg ez az erede-
tileg 1877-ben állított, a helyiek 
által Góhér-keresztként is emlegetett 
szakrális emlékhely. Az ünnepélyes 
eseményen Tetézi Lajos helytörté-
nész, Izsák díszpolgára köszöntötte 
a megjelenteket az önkormányzat 
nevében. Elmondta, hogy Izsákon 
és környékén az elődeink által felál-
lított kilenc szakrális emlék annak 
jele, hogy az izsákiak mindig a hit 
útján jártak. A most megújult 
Krisztus-kereszt is utat mutat a helyi-
eknek.

Bajkó Zoltán, Izsák plébánosa is 
üdvözölte a megjelenteket és a 
szeretettel vállalt áldozat értelméről, 
az egyéni kereszthordozás jelentő-
ségéről beszélt. Bábel Balázs érsek 

mondott avató beszédet, majd meg-
szentelte a felújított emlékhelyet, 
melynek lábánál elhelyezték a kecs-
keméti Karol Wojtyla Barátság 

Központ és az Izsáki Római 
Katolikus Egyház község koszorúját. 
A Porta Egyesület Szent Ilona 
Kereszt Körét és a Wojtyla Házat 

képviselve, Farkas P. József egy-egy 
ajándék festménnyel köszönte meg 
Borsos István és Frankó János pro-
jektvezetők munkáját.

Megújult az izsáki Góhér-kereszt

Pünkösdi interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Egyházunk a békét hirdeti
Pünkösdhöz, a Szentlélek kiáradásá-
nak ünnepéhez közeledve interjút 
adott lapunk számára dr. Bábel 
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke, 
akivel Farkas P. József beszélgetett.

– Az egyház első püspöke 
igyekszik mindenhová eljutni, 
hogy bizonyságát adja: a 
római katolicizmus a békét 
hirdeti. Többek között iszlám, 
zsidó és ortodox vallási veze-
tőkhöz járult Ferenc pápa. 
Nálunk szintén ilyen ütemben 
zajlik a hitélet?

– Nem tervezek látogatást tenni 
más vallások elöljáróinál. 
Egyházmegyénken belül viszont napi 
szintű kapcsolatot tartok a felelős 
beosztású munkatársakkal, mindemel-
lett főképpen egyházközségeinket 
vizitálom. Nem zárkózom el, ha lel-
ki-spirituális kérdésekben hozzám for-
dulnak, ugyanakkor természetesen 
azzal is tisztában vagyok, hogy a 
római pápa szerepe, státusza abszo-
lút különbözik az enyémtől. Például 
egy tanár küldetése, hogy gyerekeket 
tanítson, a kulturális miniszternek 

pedig az oktatási rendszer összehan-
golásán kell fáradoznia. A két pozíci-
ót nem lehet összehasonlítani, legke-
vésbé egy lapon említeni.

– Létezik-e az egyháznak 
kizárólag édesanyákat meg-
szólító tanítása? Milyen 
„nemű” az evangélium?

– Az evangéliumnak nincs neme, a 
gyerekeket, a nőket és a férfiakat, 
illetve az időseket egyaránt megszólít-
ja. Az Ószövetségben szerepel az 

anyaság dicsérete, vagy említhetném 
akár Szent Pál újszövetségbeli intel-
meit is, valamint annak módját, ami-
ként mi katolikusok Szűz Máriát tisztel-
jük. Hozzáteszem: sokak téves megál-
lapításával ellentétben nem imádjuk 
őt, ámde a legkiemelkedőbb megbe-
csülésben részesítjük. 

– Feltámadását követően 
asszonyok vették észre, hogy 
Krisztus nincs a helyén, az 
égbe távozott. Nem furcsa ez? 

Ismerve a nők akkori társadal-
mi helyzetét, kik hittek nekik? 

– Jézus feltámadása után Bűnbánó 
Magdolnának jelent meg először. Ez 
is egyfajta tanítás. Ő ugyanis sokaktól 
eltérően nem szaladt el ijedtében 
Krisztus megfeszítésekor, hanem mind-
végig ott volt a kereszt alatt. Ellenben 
az apostolok – Jánost leszámítva – 
igencsak megszeppentek. Egyébiránt 
Isten férfinak és nőnek teremtette az 
embert. Csupán annyi különbséget tett 
közöttük, hogy más-más feladatokkal 
látta el őket. Jézus Krisztus ezért eleve 
nem személyválogató. 

– Miként zajlik a pünkösdi 
felkészülés?

– Mindenekelőtt imádságban kér-
jük a Szentlélek Úristent, adjon nekünk 
erőt, mert ennek hiányában aligha 
leszünk képesek eredményeket felmu-
tatni személyes mindennapjainkban. 
Egyúttal leszögezem, az Úr kegyel-
mén túlmenően rajtunk is sok múlik. 
Ahhoz, hogy Isten formáljon minket, a 
mi elszántságunkra, jóindulatú hozzá-
állásunkra is szükség van. Nem elég 
fohászkodnunk, hogy „Uram, 
uram…”, cselekednünk kell, követve 
mennyei Atyánk akaratát. 
Megjegyzem, Pünkösdkor egyebek 
között Pálosszentkútra látogatok, 
továbbá misézek Kalocsán, 
Kerekegyházán is. 

Dr. Bábel Balázs
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Magyarországi lengyelek a Wojtyla Házban
A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert 
Egyesületének delegációja látogatott el a közelmúltban a 
Karol Wojtyla Barátság Központba. Mint ismeretes, az intéz-
mény népkonyhai szerepén túlmenően, a lengyel-magyar 
barátság egyik kecskeméti színtere is. A négyfős küldöttsé-
get Zdzisława Molnárné Sagun elnök asszony vezette. A 
kapcsolat nem új keletű, hiszen a wojtylások már korábban 
is találkoztak a budapesti székhelyű, egyházi jellegű civil 
szervezet tagjaival. 

A vendégek nem érkeztek üres 
kézzel, egy gyönyörű II. János Pál 
pápa festményt adtak át Farkas P. 
Józsefnek, a Wojtyla Ház alapí-
tó-igazgatójának. Ezt követően 
megtekintették az intézményt, a 
vetített képes előadás során 
mélyebb betekintést nyerve a sors-
közösség életébe. Elsősorban 
olyan fotókat láthattak a vendé-
gek, amelyek valamiképp kötőd-
nek a lengyel néphez.

Dr. Finta József érseki helynök, 
Kecskemét főplébánosa is részt 
vett a találkozón. Elmesélte, milyen 
sok szálon kötődik a lengyel nem-
zethez, külön kiemelve: abban a 
szerencsében lehetett része, hogy 
egykoron kétszer is találkozhatott 

személyesen a ma már szentté 
avatott II. János Pállal – vagyis 
polgári nevén Karol Wojtylával.

Az önkormányzat részéről Lévai 
Jánosné, az egyházügyi munka-
csoport vezetője üdvözölte a ven-
dégeket. Szólt a helyhatóság egy-
házi rendezvényeiről, a Wojtyla 
Házzal fenntartott kapcsolatáról, 

és azt is elárulta, nem titkolt célja, 
hogy kecskeméti fiatalokkal közö-
sen zarándokútra menjenek 
Lengyel országba.

A delegációval érkezett lengyel 
nemzetiségű katolikus lelkipásztor 
is megemlékezett II. János Pál 
pápáról. Hangsúlyozta, a korábbi 
egyházfőt rendkívüli emberközpon-

túsága emelte ki iga-
zán kortársai sorá-
ból. Örömét fejezte 
ki annak vonatkozá-
sában, hogy 
Kecskemét városa 
és a Karol Wojtyla 
Barátság Központ 
ilyen nagy szeretet-
tel és odaadással 
gondoskodik az ele-
settekről. A látoga-
tás közös ebéddel 
és a Katona József 
téren álló len-
gyel-magyar barát-
ság fájának megko-
szorúzásával ért 
véget.
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Interjú Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel

Jelentős útfejlesztések történtek, történnek
Az uniós szavazások lezajlottak, a figyelem most már az őszi 
önkormányzati választásokra irányul. A városi vezetők így 
egyre gyakrabban szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy 
milyennek látják, hogyan értékelik a mögöttünk lévő eszten-
dők településfejlesztési eredményeit. Lapunk is ezzel a kér-
déssel fordult Szemereyné Pataki Klaudiához, Kecskemét 
polgármesteréhez:

– Sikeresnek érzi a végé-
hez közeledő önkormányza-
ti ciklust?

– A 2014-es önkormányzati 
kampányban azt ígértem, hogy 
több anyagi forrást juttatunk 
Kecskeméten a külső városrészek-
nek. Ezen a területen éreztem ugyan-
is nagy elmaradást, amin minden-
képpen javítani kellett. Az egyik leg-
nagyobb siker, hogy ezt az ígérete-
met valóra válthattam. Túl azon, 
hogy a folyamatosan növekvő adó-
bevételeknek köszönhetően saját 
erőből is jelentős lakossági önerős 
útépítéseket végeztünk, ehhez jött az 
a négymilliárd forintos állami segít-
ség – hangsúlyozom, nem uniós 
pénz, hanem hazai, magyar támo-
gatás – amelyből az útépítések terén 
évtizedes lemaradásokat sikerült 
behozni. Összesen több mint hetven 
utcát építettünk meg, és ezek csak a 
lakossági önerős utak. A meglévő 
aszfaltcsíkok felújítása is folyamato-
san zajlott, egyebek között a Géza 
fejedelem és a Csabay Géza kör-
úton, az Egyetértés és a Kaffka 
Margit utcában. E 
tekintetben tavaly 
tudtunk nagyot lépni, 
amikor elkészült a 
Szolnoki út, a 
Búzakalász utca, a 
Mindszenti körút, a 
Kiskőrösi út és a 
Szent László körút. 
Igyekeztünk egyen-
súlyban tartani a 
lakossági és a gaz-
dasági szféra érde-
keit, hiszen egy-egy 
járda vagy kerékpár-
út építése ugyano-
lyan fontos volt, mint 
az ipari területeket 
érintő útépítések. Ezeken túlmenően 
pedig a külső városrészek ivóvízhá-
lózatának korszerűsítése és a közvi-
lágítás fejlesztése is folyamatos volt.

– Mit tart a legnagyobb 
kudarcnak?

– Bármilyen ellentmondásos a 
fenti válasz után, de szintén az inf-
rastruktúrával kapcsolatos fejleszté-
seket, mert még mindig nagyon sok 
a megoldandó feladat. Nem 
kudarcnak nevezném, hanem aka-
dályokkal teli kihívásnak. Nagyon 
kiterjedt a város, rendkívül megnö-
vekedett a gépkocsik száma, 
rohamtempóban kellene végezni a 
további beruházásokat, csakhogy 
a rendkívül bonyolult és hosszadal-
mas közbeszerzési eljárások, vala-
mint az építőipari kapacitáshiány 
miatt lassabban haladunk, mint 
ahogy szeretnénk. A türelmetlen-
ség emberi tulajdonság, én magam 
is az vagyok. Holott idén is számta-
lan közlekedést érintő beruházást 
hajtunk végre, lényegében mi 
magunk kötjük le az építőipar 
kapacitását Kecskeméten. Épül az 
aluljáró előtti körforgalom a Kuruc 
körúton, kezdődik Homokbányán 
a Déli feltáró út, az Arborétum 
melletti körforgalom, jelzőlámpás 

csomópontok épülnek az Irinyi út 
– Március 15-e utca és a Mártírok 
útja – Klebelsberg út keresztező-
désében, tovább épül a Károly 

Róbert körút, elkezdhetjük 
Hetényegyháza bekötését az 
autópályába. Nagyon jól állunk a 
Nyíri út – Akadémia körút – 

Csabay Géza körút találkozásá-
nál tervezett körforgalommal is, 
reményeink szerint ott nyáron már 
megtörténhetnek a közműkiváltá-
sok. És persze, a kisebb, de a 
lakosság számára nagy jelentő-
ségű beruházások is zajlanak. A 
közelmúltban adtunk át két új 
utcát Hetényben, megújul a 
Pozsonyi utca, a Tóth László 
sétány és az Újvidék tér. 

– Mire számíthatunk 
ősszel? Vállal még egy cik-
lust polgármesterként?

– Igen, ha a kecskemétiek is így 
gondolják, és bizalmat kapok tőlük. 
Nagyon sok tennivaló van még, én 
pedig nem szoktam félmunkát 

végezni. Az útépítéseket még 
nagyobb gőzzel kell folytatni. 
Rutinunk már van benne, remélem, 
hogy győzik majd a kivitelezők. 
Mellette ott vannak az intézményi 
felújítások, építkezések és a 
Modern Városok Programja kereté-
ben olyan jelentőségű fejlesztések, 
mint a Kecskeméti Városháza felújí-
tása. 

A jövőbeni céljaim között szere-
pel még az is, hogy a nagyléptékű 
fejlesztések és a folyamatos rekonst-
rukciók mellett, Kecskemét egy 
emberközpontú város legyen min-
den tekintetben. Az ezzel kapcsola-
tos konkrét elképzelések körvonala-
zódnak már. Ami biztos, hogy egy 
elanyagiasodott világban ideje 
megszilárdítani az alapvető 
emberi értékeket.

Szemereyné Pataki Klaudia

Épül a Kuruc körúti körforgalom az aluljárónál

Hamarosan elkezdődik a körforgalom építés a Nyíri út – Akadémia körút 
kereszteződésében is  
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Jubileumi Aurin-koncertek

A kecskeméti Kodály Iskola Aurin 
Leánykara 2019-ben ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját. A 
jeles alkalomból ünnepi koncertet 
és számos nemzetközi turnét is 
szerveznek.

A jubileumi év nyitányaként 
május 23-án Temesvárra utazott a 
leánykar 46 ifjú énekese. A 4. Vox 
Mundi kortárs zenei nemzetközi 

kórusfesztiválra hat román kórus 
mellett a finn Tapiola és a magyar 
Aurin kapott meghívást. 

A leánykar a fesztivál díszven-
dégeként a nyitó koncert mellett 
még három alkalommal lépett 
közönség elé hatalmas sikerrel. 

Vasárnap a Jézus Szíve plébáni-
atemplom miséjén szolgáltak, 
majd rövid koncertet is adtak. A 

leánykart Durányik László Kodály- 
és Csokonai-díjas karnagy vezé-
nyelte, zongorán Lovászné Gajdos 
Éva kísérte. 

A kórus fontosnak tartja a 
Kodály-módszer eredményeinek 
bemutatását és a magyar kóruskul-
túra iránti figyelem felkeltését. 
Remélik, hogy sikeres bemutatko-
zásukkal ezt a célt is elérték.

Barátság
Ünnepi megemlékezést és koszo-
rúzást tartott a Karol Wojtyla 
Barátság Központ a lengyel-ma-
gyar barátság napja alkalmából 
Kecskeméten a napokban, a 
Katona József téren. Polyák 
József, a város nemzetiségi 
önkormányzatának elnöke, 
Papp Zsolt, a Szent Imre 
Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola igazgatója, valamint dr. 
Szécsi Gábor tanszékvezető 
egyetemi tanár, a Pécsi Tudo-
mányegyetem dékánja mondott 
ünnepi köszöntőt.  

– A barátság egyik titka az 
egybefonódás. Ha van a len-
gyel-magyar kapcsolatokat jól 
lefedő megfogalmazás, akkor 
ez az lehet. Régi kapocs ez a 
két nemzet között, ami kultú-
ránkkal, barátságunkkal, identi-
tásunkkal kitörölhetetlenül 
belénk vésődött – fogalmazott 
dr. Szécsi Gábor. 2019
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A családias fürdõben egész évben uszoda, gyermekmedencék, wellness
és gyógyászati részleg, szaunavilág, két gyógymedence, étterem,
korszerû játszótér és pihenõ terület várják a vendégeket.    
A komplexum szálláskínálata az idei nyártól a négycsillagos Barack
Thermal Hotel és Spa szállodával egészült ki, ahol modern
környezetben várják a pihenésre, gyógyulásra vágyókat. Aki a szál-
lodában vagy a szintén 4 csillagos apartmanokban, illetve a camping-
ben foglal szállást, az élmény- és gyógyfürdõ szolgáltatásait is korlát-
lanul élvezheti. 

Ajánlataink:
BABA KEDD – babaúszás minden héten kedden 9.30-tól

TERMÁL SZERDA – kedvezményes belépõ, 
50% kedvezmény az ételárakból

SZAUNA CSÜTÖRTÖK – grátisz szaunaszeánszok
CSAJOS PÉNTEK – barátnõknek kedvezményes belépõ 

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

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

Tisza-parti Gyógy-
és Élményfürdõ

Tiszakécske 

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

illetve egészségpénztári kártyáját!
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Kisdiákok hegedűjátéka
A kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola két ifjú hege-
dűs növendéke, Dalos Ármin és Tóth Patrik adott mini koncertet a 
minap a Karol Wojtyla Barátság Központban. A gyerekek Hajdú 
László Európa bajnok szenior úszó, mesteredző ajánlására érkeztek 
az intézmény étkezdéjébe, ahol Kozák Magdolna, a zeneiskola 
művésztanárának zongorakísérete mellett, virtuóz dallamokat csalo-
gattak ki vonós hangszerükből a népkonyha gondozottjainak legna-
gyobb csodálatára. A Wojtyla Ház sorsközössége vastapssal jutal-
mazta a két kisgyermek remek produkcióját, mely Drozdik Attiláné 
felkészítő munkájának köszönhetően jött létre.

Schindler Jánosnak, Kecel korábbi, 
legendás polgármesterének a kez-
deményezésére rendezték meg har-
minchárom esztendővel ezelőtt az 
első alkotótábort a borairól híres 
településen. Kezdetben a Munkácsy-
díjas kecskeméti festőművész, Bozsó 
János nevét viselte ez a különböző 
hazai és külföldi ecsetforgatókból 
álló tábor, melynek tagjai a gondta-
lan alkotási lehetőséget kihasználva, 
a várost és környékét örökítették 
meg vásznaikon.  A utóbbi éveben 
– immár Schindler Kecel–Csá-

szártöltés Mű  vész telep elnevezés-
sel – a császártöltési Pincelakat 
Borház és Szálloda adott otthont 
nyolc-tíz napra a meghívottaknak. 
Így történt ez idén májusban is, s a 
hangulatos környezetben telt tábo-
rozás végén, a napokban kiállítás 
nyílt a művészek munkáiból 
Kecelen, a helyi művelődési ház-
ban, az Egyházi Oktatásért 
Alapítvány szervezésében.   

A császártöltési művésztelepen és 
a keceli kiállításon résztvevők között 
az 1994 óta Kecskeméten élő és 
alkotó Bazán Vladimir festőművész 
is szerepelt. Akiről tudni kell, hogy 
Ungváron született, ott szerzett 
képző- és iparművészeti képesítést, 
majd az Ukrán Művészeti Alap mun-
katársaként dolgozott, mint ipar- és 
festőművész, mielőtt a hírös város-
ban letelepült. Kiderült: nem először 
hívták meg erre a ma már közismert, 
rangos művésztelepre. Ahová min-

dig örömmel, várakozásokkal telve 
érkezik, hiszen a festőknek ebben a 
közösségében régi kapcsolatokat 
ápolhat, újakat teremthet, szakmai 
beszélgetések, viták részese lehet, 
alkotásra inspiráló környezetben.  

A keceli kiállítást Ridegné Szilágyi 
Bettina, a helyi II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda igazga-
tó-helyettese nyitotta meg, idézve 
névadójuk, a legendás pápa egyik 
szép gondolatát: „Az igaz művészet 
kalauz. Elvezet Istenhez.”

Császártöltési művésztelep

Balról: Alim Adilov, Bazán Vladimir, Budai Mihály, Daria 
Antonova, Palásti Renáta, Csuta György és Szilágyi Bettina, 

valamint a házigazda Schindler János.

Bazán Vladimir
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Tőzsér Judit és a sorsközösség
A Gong Rádió alapító-igazgatója, 
Tőzsér Judit legközvetlenebb hoz-
zátartozóival karöltve, a kecskeméti 
Karol Wojtyla Barátság Központ 
egyik legfőbb támogatójaként, 
rendszeresen hozzájárul a nép-
konyha százhúsz gondozottjának 
napi ellátásához. 

Munkahelyi elfoglaltságai ugyan 
ritkán teszik lehetővé, hogy szemé-
lyesen is tiszteletét tegye a szociális 

intézmény elesettjei között, ám a 
napokban – mindenki legnagyobb 
örömére – szűkebb családja kísére-
tében érkezett a karitatív létesítmény 
falai közé (felvételünkön piros blúz-
ban látható), ahol régi ismerősként 
beszélgetett a gondozottakkal, 
elmesélve nekik a családját érintő 
legfrissebb fejleményeket, majd 
segített kiosztani a közös felaján-
lásuk révén készített ebédet.

Vérpezsdítés
Évente hagyományosan lega-
lább egy alkalommal ellátogat a 
Karol Wojtyla Barátság Köz-
pontba a neves kecskeméti 
zenész, Csík János, hogy zenész-
barátaival koncertet adjon ebéd-
osztás előtt a népkonyha gondo-
zottjainak. A zsúfolásig megtelt 
ebédlőben legutóbb tavaszkö-
szöntő népi dallamok csendültek 
fel a Kossuth-díjas művész és 
muzsikustársai tolmácsolásában. 
Hálás közönségük fergeteges 
tapsviharral, üdvrivalgással jutal-
mazta a vérpezsdítő, közös 
éneklésre, táncra hívogató pro-
dukciót.

Terápiás kutyabemutató
Pilla és Rozi – két terápiás kutya – 
vendégeskedett a minap a Wojtyla 
Házban. A népkonyhára járó sze-
gényeknek különleges élményben 
lehetett részük: élőben láthatták, 
miként viselkedik egy vizsgázott 
kutyus és tanuló társa. Terápiás 
kutyák nem először látogattak a 
népkonyhára, ahol ismét nagy 
örömmel fogadták a kedves négylá-
búakat. A Kutyával Egy Mosolyért 
Alapítványt vezetője, dr. Juharos 
Ágota radiológus főorvos és a társa-
ságában érkezett növendék spániel, 
Rozi, valamint Frigyesi Tünde, a 
Katona József Színház rendezőasz-
szisztense és a vizsgázott tacs-
kó-vizsla keverék, Pilla képviselte.

Juharos Ágota elmondta: két év 
kemény munkája szükséges otthon 
és kutyaiskolában ahhoz, hogy egy 
kutyus terápiás vizsgát tehessen. A 

bemutató során jól látszott, milyen 
fegyelmezett Pilla, míg Rozi még 
játékos, figyelme kevésbé kitartó. 
Hozzátette: egy kutya, vagy bármi-

lyen más házi kedvenc nagyban 
hozzájárul gazdája egészségéhez, 
megfelelő kedélyállapotához.

A terápiás ebekkel ők maguk is 

járnak beteg gyerekekhez, felnőttek-
hez, emellett a város huszonnyolc 
általános iskolai osztályában is 
segítik az oktatást.

Az év madara és fája
Sipos Istvánné, a Kecskeméti 
Arborétum vezetője személyében, 
kedvenc előadóját fogadta a 
Wojtyla Ház közössége a minap. A 
jó hangulatú találkozón bemutatta 
az idei év madarának – közönség 
által – megválasztott gólyatöcsöt 
és az év fáját, a sarjmeggyet. 
Érdekes információt hallhattak a 
népkonyha sorsközösségének tag-
jai az erdős-ligetes területek hüllőjé-
ről, a szalamandráról is. A sok új 
információt tartalmazó beszélgetős 
programmá átalakuló előadás, 
méltán aratott nagy sikert a jelen-
levők körében.
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Felavatták Madarassy László emléktábláját
Az 1840-ben Izsákon született hír-
lapíró, szerkesztő, író és királyi 
ügyész, Madarassy László tisztele-
tére emléktáblát avattak szülővá-
rosában. A közelmúltban leleple-
zett márványlapot a kecskeméti 
Porta Egyesület és az Izsáki 
Önkor mányzat közösen állította. 

A település szülötte ügyvéd és a 
jogakadémia oktatója lett, később 
királyi ügyésszé nevezték ki. 

1868-ban megalapította a 
megyeszékhely első hírújságját, a 
Kecskeméti Lapokat, ami hazánk 
egyik legrégebbi ilyen jellegű 
kiadványa. 

Madarassy László a lap felelős 
szerkesztője, majd társszerkesztő-

je volt, amíg 1881-ben leköszönt 
hivataláról. Ezután bejárta 
Amerikát, és regényei igen nép-
szerűvé tették. 1889-től halála 
évéig, 1893-ig Kispest jegyzője-
ként tevékenykedett.

Mondok József, Izsák polgár-
mestere köszöntötte a jelenlévőket 
a városháza bejáratánál elhelye-
zett emléktábla felavatásán, majd 
dr. Lovas Dániel, a Petőfi Népe és 
a Kecskeméti Lapok korábbi 
főszerkesztője ismertette 
Ma darassy László életútját, mun-
kásságát. Kertész Csaba, Kispest 
alpolgármestere Madarassynak a 
település felemelkedésében ját-
szott szerepét méltatta.

Friss hír, hogy a helyi képvise-
lő--testület a legutóbbi ülésén 
díjak, kitüntetések adományozá-
sáról döntött, s kiderült: Kecskemét 
Város Díszpolgára kitüntető címet 
adományoznak dr. Farkas Gábor 
Ybl-díjas, DLA építész, címzetes 
egyetemi tanár részére.

„Életem nagy részét Kecs-
keméten éltem le, szakmai pályafu-
tásom teljes egésze szeretett váro-
somhoz kötődik. Re ménykedem 
abban, hogy egyes épületeim és 
köztéri munkáim nem rontották, 
hanem javították a városképet, s 
kecskeméti polgártársaim befo-
gadták az alkotásokat. Termé-
szetesen voltak vitatható és bírál-
ható terveim is a tervezésben eltöl-
tött hosszú idő alatt, a nagy szá-
mok törvénye szerint talán érthető, 
mert aki dolgozik, az óhatatlanul 
néha hibázik is. A visszajelzések 
mindig érdekeltek. A különböző 
díjakat és elismeréseket mindig 
úgy értékeltem, hogy jelzések arra 
vonatkozóan, hogy jó úton járok…

Szakmai elhivatottságom miatt 
sok minden kimaradt az életemből. 

A tervezői alkotó munka közben 
szinte teljesen elveszítettem a 
kikapcsolódási képességem, most 
kezdem egy kicsit újra megtalálni. 
Pedig van élet az építészeten kívül  

is, az örömrajzolásra, teniszezés-
re, síelésre, írásra, utazásra szeret-
nék több időt fordítani. Jó lenne 
igazi nyugdíjasként élni, és például 
a grafikával foglalkozni, hátha 

meg tudok tanulni valamit még 
ebből a műfajból. Továbbá szeret-
ném látni gyermekeim-unokáim 
boldogulását is, különösen a most 
harmadéves lányunokám építészi 
pályafutására vagyok kíváncsi – 
nyilatkozta a legutóbb a neves 
építész (Hírös Naptár).

Farkas Gábor gazdag életútján 
kapott kitüntetéseit, elismeréseit 
hosszú lenne felsorolni, ahogy a 
szakmai- és közéletben vállalt 
tevékenységeit, szerepeit is. De 
higgye el a Kedves Olvasó, mind 
azt jelzi, hogy kivételes tehetség-
gel érkezett erre a világra, annak 
is egyik legszerethetőbb városá-
ba, Kecskemétre. Aminek díszpol-
gári címét kétségtelenül kiérde-
melte, hiszen jobbító, szépítő és 
segítő szándék vezette mindig a 
sikerek felé. Lapunk szeretettel és 
tisztelettel köszönti a július 25-én 
75. életévét betöltő építészt! Isten 
éltesse még nagyon sokáig!   

Kecskemét új díszpolgára

Dr. Farkas Gábor
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Akcióban a virágkommandó
A Karol Wojtyla Barátság Központ 
gondozottjai, a Porta Egyesület akti-
vistáival karöltve, immáron nem csak 
a főtéri Romkertet vigyázzák megle-
hetős gyakorisággal, a Béke téri 
Boldogasszony Rózsakert közhasz-
nálatú tereit is rendszeresen gondjaik-
ba veszik. A szociális intézmény 
rászorultjai és a civil szervezet önkén-
tesei Hegedűs Ágostonnal, a „rózsák 
atyjával” szövetségben vállalták: 
Huber Béláné, a rózsakert gondozó-

jának felügyelete mellett, kerti szer-
számokkal felszerelkezve gyomtala-
nítják a rájuk bízott területet, megtisz-
títják az oda nem illő tárgyaktól a 
bejárati kapuk, aknák, padok, kutak, 
kerékpártárolók környezetét. Egy éve 
végzi munkáját a magát virágkom-
mandónak nevező csapat szívvel-lé-
lekkel, teljes odaadással. Ennek elis-
merését számtalan alkalommal sza-
vakba öntötte Huber Béláné és 
Hegedűs Ágoston, kifejezésre juttatva 
a nehéz sorsú önkéntesek áldozatos 
tevékenysége iránt érzett őszinte 
megbecsülésüket.

A Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor 
Óvoda, Általános Iskola, Kész ség-
fejlesztő Iskola, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény 
nevelői, immáron hat esztendeje 
minden évben osztálykirándulást 
szerveznek Kecskemétre halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók szá-
mára. Dr. Pesir Irén igazgatóhelyet-
tes és Irena Lesnikowska tanárnő 
vezetésével május végén nyolc 
hatodik osztályos diák kelt útra a 
hírös városba. A szociális és egyéb 
nehézségekkel küzdő gyerekek 
mindig kiugró lelkesedéssel várják 
a tavaszi kiruccanást, mert – elmon-
dásuk szerint – máskor ilyen „mesz-
szire” csak nagyritkán vagy egyál-
talán nem jutnak el. A Malom 

Központban most is megfordultak a 
nebulók, ahol szokás szerint elő-
ször a helyi McDonald's étterem-
ben falatoztak a tulajdonos, egy-
ben a Szenteste Ala pítvány egyik 
kuratóriumi tagja, Héjja János sze-
mélyes meghívására, majd 
Mogyorós Zoltán, a Malom Mozi 
Kft. ügyvezető igazgatójának szí-
vélyes invitálására, filmet néztek a 
bevásárlóközpont filmszínházá-
ban. A kísérő pedagógusok elmon-
dása szerint, egy-egy ilyen kirucca-
nás után, a fiatalok hetekig nézege-
tik az élményfotóikat, felidézve az 
együtt töltött mesés pillanatokat.

Nehéz sorsú diákok vendégségben

Megújulásra váró kőkereszt
Kecskemét egyik legpatinásabb sír-
kertjének, a Szentháromság temető-
nek Krisztus keresztje hosszú ideje 
gondoskodó kezekért kiált. Állapota 
a fennállása óta eltelt több mint száz 
esztendőt követően látványosan 
megromlott, felújítása mára elodáz-
hatatlanná vált. Érzékelve a problé-
ma súlyosságát, Farkas P. József, a 
Porta Közhasznú Egyesület vezető 
szervezője elhatározta, a civil szer-
vezet Szent Ilona Keresztkörével 
(mely számtalan szakrális emlékhely 
felújítását kezdeményezte már), épí-
tőipari szakemberek bevonásával, 
megszervezi a temető patinás kőke-
resztjének felújítását. A munkálatok-
hoz szükséges anyagi forrás előte-
remtéséhez az egyesület szívesen 
fogad adományokat vállalkozóktól, 
magánszemélyektől. Isten áldja a 
nemes lelkű adakozókat!

Kodályos
beszélgetés
A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kodály Zoltán Zene-
pedagógiai Intézete, mint építte-
tő, szeretettel meghív minden 
érdeklődőt a kecskeméti intéz-
mény fejlesztéséhez kapcsoló-
dó, átdolgozott vázlattervek 
ismertetésére és az azt követő 
tervkonzultációs beszélgetésre. 
A június 5-én, szerdán 17 óra-
kor kezdődő fórum színhelye az 
intézet Kéttemplom köz 1. szám 
alatti kolostorépületének díszter-
me lesz. 

A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött a férőhe-
lyek korlátozott száma miatt. 
Visszajelzést az office@kodaly.
hu e-mail-címen várnak.
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Hajrá Farkas Ágó!

A Konyhafőnök kecskeméti üdvöskéje
Cirka negyed évszázaddal ezelőtt, 
amikor megrendezték az első Bajai 
Halléfőző Versenyt (ma már Bajai 
Halfőző Fesztiválnak nevezik), még 
nem voltak divatosak a gasztronó-
miai versengések. Azon ban a 
Sugovica-parti rendezvény orszá-
gos sikert aratott, és az ezt követő 
években, évtizedekben, kis hazánk 
különböző részein gombamód sza-
porodtak a tájegységek jellegzetes 
ételeit népszerűsítő főzőversenyek. 
Ma már szinte egyetlen falunap 
sem múlhat el úgy, hogy ne füstö-
lögne a tűz a főtéri bográcsok alatt, 
fölöttük a versengő fehérkötényes 
asszonyok és férfiak széles moso-
lyával. De a tévécsatornák is hamar 
észbe kaptak – számukra sok nyu-
gati gasztronómiai műsor ugyan-
csak inspirálóan hatott –, olyan 
gyorsan gyúrva fogyaszthatóvá a 
különböző főzős-versengős műsoro-
kat, mint nagyanyáink a farsangi 
fánkot, mígnem kimondottan a 
sütéssel-főzéssel foglalkozó új csa-
tornák is létrejöttek.

A régi szólások, mondások soka-
sága jelzi, hogy a gasztronómia 
mindig fontos volt az embereknek. 

Ha valaki mindenkit 
lefőz, az annyit 
jelent, hogy minden-
kin túltesz. Nos, egy 
kecskeméti fiatal 
hölgy, Farkas Ágó 
hetek óta sok minden-
kit lefőz az RTL 
tévécsatorna jelenleg 
is naponta, fő műso-
ridőben sugárzott, 
legrangosabbnak 
elismert, Kony-
hafőnök néven közis-
mert főzőversenyé-
ben. A csinos kecske-
méti lánynak már 
sikerült a kö zép-
döntőig eljutnia – lap-
zártánk idején ennek 
epizódjai zajlanak –, 
miközben a verseny-
zők népes mezőnye 
töredékére csökkent 
a döntő kapujához 
közeledve. Nem 
csoda, hiszen gyak-
ran elképesztő, a magyaros ételek-
től fényévnyi távolságban lévő 
alapanyagokból (a tengeri 

herkentyűk és egzotikus növények, 
fűszerek sokaságát hosszadalmas 
lenne felsorolni) kell ízletes előé-

telt, főételt vagy desszertet produ-
kálniuk. Miközben nemcsak kóstol-
gat a rangos zsűri – a Michelin-
díjas Sárközy Ákos és Rácz Jenő, 
illetve a gasztroblogger Fördős Zé 
–, hanem árgus szemekkel figyeli 
a versenyzők minden mozdulatát a 
konyhában.

A hírös városi Farkas Ágó – nem 
árulunk el titkot: a Wojtyla Ház 
alapítóinak, vezetőinek, Farkasné 
Pásztor Jolánnak és Farkas P. 
Józsefnek a leánya – abszolút 
amatőrként érkezett ebbe a 
nagyon nehéz versenybe, hiszen 
nincs szakács vagy cukrász vég-
zettsége. Eddig mégis remekül 
helytállt, hamar megtanulva, hogy 
senkinek sem repül a szájába a 
sült galamb. Remekül küzd. Emellett 
kétségtelen, hogy az egész 
mezőny egyik legszínesebb egyé-
nisége. Nemcsak tudásával és 
szépségével tűnik ki, hanem beszó-
lásaival, sajátos humorával is bizo-
nyára sok tévénéző szívébe belop-
ta magát. Nem tudjuk, hogy eljut-e 
az utolsó összecsapásig, de már 
eddigi teljesítménye előtt is le a 
kalappal!      

Farkas Ágó trénerként dolgozik kecskeméti 
edzőtermében, a gasztronómiát  
csak egy remek hobbinak tartja    

A vendéglátós tanár várostörténete
A Czollner tér 2. számú polgári 
háznak – saját otthonának – a tör-
ténetét dolgozta fel és mutatta be a 
napokban Ács Imre mesterpedagó-
gus, a Széchenyi István Vendég-
látóipari Szakközépiskola tanára, a 
Wojtyla Ház gondozottjainak tar-
tott előadásában. Beszámolójában 
Kecskemét 18-20. századi históriá-
jának egyik szelete is felsejlett. 

Mint Ács tanár úr ismertetőjéből 
kiderült, a Czollner tér 2. szám 
alatti, eklektikus – vagyis különféle 
korok, stílusok, építészeti irányza-
tok jegyeit vegyesen magán hor-
dozó – polgárház valószínűsíthe-
tően 1902-ben épült. (Húsz éve 
vásárolta meg az Ács házaspár dr. 
Lett Béla professzortól.) Egy 1911-
ből fennmaradt fénykép hűen tük-
rözi hajdani kinézetét, ami meg-

egyezik mai küllemével, ugyanis 
gondosan helyreállították. A 
nagyobb munkálatok másfél évig 
tartottak, melynek során kijavítot-
ták, pótolták a megkopott, omlado-
zó részeket. 

A városi legenda szerint 1956-
ban ennek a háznak a pincéjébe 
menekültek a környék leányai, 

asszonyai az orosz katonák elől. 
Maga a tér az 1759-ben – tehát 
épp 260 évvel ezelőtt – született 
Czollner Mihály német származá-
sú vaskereskedőről kapta nevét, 
aki sikeres üzletemberként komoly 
ismertségre tett szert, beválasztot-
ták a városi elöljárók közé, sőt 
kölcsönöket is adott a városnak. 

Alapítványa tette lehetővé az első 
városi ispotály (kórház) felépítését.

Végrendeletében gondolt Kecs-
kemét szegényeire; nagyobb 
összeget hagyott kórházi, egyházi, 
iskolai célokra. 1820-as halála 
után öt évvel második felesége, 
Béni Erzsébet felajánlást tett, misze-
rint vállalja az épülő Szent Erzsébet-
templom költségeit. Mellesleg e 
szakrális helyen lelt végső nyughe-
lyet a Czollner házaspár.

Mindemellett megtudhatták a 
népkonyha gondozottjai, hogy a 
környéken létesült Kecskemét legő-
sibb temetkezési helye. Ennek emlé-
két ma az Ótemető utca őrzi.

Ács tanár úr beszámolójából 
fény derült a mai Czollner tér kör-
nyékének többi várostörténeti emlé-
kére is. 
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Túrázó kecskeméti nyugdíjasok
A Kefag Zrt. támogatásával 
a kecskeméti Porta 
Közhasznú Egyesület és a 
Wojtyla Ház nyugdíjas klub-
jának önkéntesei – más 
városi civil szervezetek tag-
ságával karöltve – gyalogtú-
rán vettek részt a Kisszállás-
Jánostelek erdőtömbben, 
melynek során a helyi kilátó 
nyújtotta panorámában is 
gyönyörködhettek.

Az 55-ös főúton Szeged felé 
haladva, a 47-es kilométerkőnél 
található a Kindla-ház, ahol Sulyok 
Ferenc, a Kefag Zrt. vezérigazgató-
ja köszöntötte a megyeszékhelyről 
érkezett kirándulókat. A mintegy két 
kilométeres gyalogtúra innen indult 
az erdő borította vidéken, ahol az 

Alföldi Kéktúra 
útvonala mentén 
újonnan épült 
jánosteleki kilátót 
célozták meg a 
zömében nyugdí-
jas korú kirándu-
lók. A nehezeb-
ben gyaloglók 
számára terepjá-
rók álltak rendel-
kezésre. A kilátó 
tetején megpihen-
ve pogácsával, 
ásványvízzel kínálták a megfáradt 
vándorokat a Kefag Zrt. erdészei. 

A közös program déltájban 
Kelebián folytatódott, ahol a 
Krisztus Király nevet viselő katolikus 
templom előtt Maczkó József pol-
gármester fogadta az utazókat. 

Kelebia első embere beszámolt a 
határ közeli település múltjáról, jele-
néről, fejlődésének távlatairól, majd 
a templomban ismertette a szakrális 
hely történetét. Folytatásként a 
Sánta Márta Művelődési 
Központban rendezett festményki-

állítást, majd a szomszédos piacte-
ret, valamint az újépítésű sportcsar-
nokot tekintették meg. Az ötvenfős 
csapat friss természeti és lelki-közös-
ségi élményekkel gazdagodva, a 
késő délutáni órákban tért haza 
Kecskemétre.

Mentsünk életet – Újraélesztési tanácsok
Az életben tartáshoz nem elég pusztán lélegeztetni. 
Keringésleállás esetén életet ment a defibrillátor. Ha nincs a 
közelben, az alapszintű újraélesztés jelent egyetlen esélyt a 
túlélésre – hangsúlyozta Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar 
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének igazgatója 
a napokban, a Karol Wojtyla Barátság Központban tartott 
mini tanfolyamon.

– Mindnyájunkkal előfordulhat, 
hogy hirtelen rosszullét, összeesés 
vagy baleset kapcsán segítséget kell 
nyújtanunk. Ilyen esetekben az úgy-
nevezett BLS – felnőtt laikus alapszin-
tű újraélesztés – lépéseit kell követ-
nünk, ha ismerjük azokat. A művelet 
célja: visszahozni az illetőt a klinikai 
halál állapotából. Egy dolog azon-
ban biztosan káros: ha nem csiná-
lunk semmit, ha közömbösek 

vagyunk. A segítség is csak akkor 
hasznos, ha legalább néhány alap-
szabállyal tisztában vagyunk. Első 
lépés a bajba jutott megszólítása. 
Hangosan kérdezzük meg a bete-
get: „Jó napot kívánok! Mi történt? 
Jól van?” Amennyiben nem kapunk 
semmilyen választ, az illető bizonyo-
san eszméletlen. Hívjunk mentőt a 
104-es telefonszámon. A légút-fel-
szabadítás során a jól látható idegen 

testeket, esetleg a hányadékot távolít-
suk el, a fej kíméletes hátra hajtásá-
val, az állkapocs előre emelésével 
biztosítsunk átjárható légutakat. 
Utána hajoljunk a beteg fejéhez, és 
figyeljük a mellkas mozgását, a lég-
zés hangját és érezhetjük a kiléleg-
zett levegő melegét. Legalább két 
légzést kell észlelnünk. Ennek hiányá-
ban nem lehet hatásos keringése a 
betegnek, így azonnali mellkas 
kompressziót kell alkalmazni, egy-
más után 30-szor. 

– A légzés pótlására két befújás 
következik a beteg szájába vagy 
orrába. Befújásnál figyeljük a mell-
kas emelkedését és süllyedését. Ha 
nem tudjuk lélegeztetni a beteget, 
ellenőrizzük, nem hagytuk-e ki vala-
melyik lépést, elvégeztük-e a légút 
felszabadítását. Sikertelen lélegezte-
tés esetén is, a mellkas kompressziót 
mindenképpen folytatni kell, míg meg 
nem érkezik a mentőautó. Ha van 
segítőtárs, egy-két percenként váltsuk 
egymást, mert az elsősegélynyújtó 
nagyon hamar kifárad. Az életmentés 
fortélyait csak gyakorlatban lehet elsa-
játítani, az egyes elemeket is sokáig 
kell gyakorolni. Mind szélesebb kör-
ben az élőhöz hasonló műanyagfigu-
rák állnak rendelkezésre az újraélesz-
tés elsajátításához. Szánjunk rá időt, 
mert bármikor kerülhetünk vészhely-
zetbe – figyelmeztetett az előadó. 
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló  
automaták

forgalmazása, telepítése.
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Katolikus Karitász a Wojtyla Házban
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyei Katolikus Karitász 
vezetője nem első ízben tette tiszteletét a Wojtyla Házban, 
már-már törzsvendégként tartják számon az Egressy utca 
5/b. alatti népkonyha épületében. Közvetlen, barátságos, 
empatikus személyiségén túlmenően előadással örvendez-
tette meg a szociális intézmény gondozottjait a Sze gények 
Akadémiája programsorozat keretében.

Cselik Beatrix számos alkalom-
mal nyújtott segítő kezet a kecske-
méti rászorulóknak. Legutóbbi 
látogatásán bepillantást engedett 
személyes életébe, eddigi pályafu-
tásába is. Elmondta, hogy évekig 
dolgozott, mint hitoktató, majd 
nevelőtisztként szolgált a kalocsai 
börtönben. Nem foglalkoztatta, ki 
miért tölti idejét a büntetés-végre-
hajtási intézményben. – Arra kér-
tem őket, bizonyítsanak ott, ahol 
most éppen vannak. Például azzal, 
hogy fejezzék be az iskoláikat, 
kezdjenek el dolgozni, ugyanis 
szép számmal akadnak fogvatar-
tottak, akik börtönbe jutásukat 
megelőzően egyáltalán nem létesí-
tettek hivatalos munkaviszonyt – 
mondta el a Wojtyla Ház sorskö-
zösségének.

Kiemelte, fontosnak tartja, hogy 

az általa vezetett szervezeti egy-
ség is megfelelő módon segítsen. 
Támogatásukkal nem a tétlenséget 
kívánják konzerválni a rászorulók 
mindennapjaiban, inkább arra 
ösztönzik őket, hogy a kezdeti 
segítségekkel önállóan talpra áll-
janak, és életük folyása – olykor 
évtizedes nélkülözés után – végre 
kedvező mederbe terelődjön. 

Éppen ezért rendre tartózkodnak 
a pénzügyi jellegű támogatások-
tól, ehelyett országos szinten 
segélyprogramokat szerveznek, 
melyek az önálló életvitel vissza-
szerzésének nemes célját hívatot-
tak szolgálni a közjó érdekében.

Támogató döntésük előtt alapo-
san megvizsgálják a kérelmezők 
körülményeit, mert „az élelmeseb-
bek mindig próbálkoznak”. A 
megfelelő jogalap nélkül igénybe 
vett segélyek azoktól vonnak el 
lehetőségeket, akik adott esetben 
valóban oltalomra szorulnak.

Mindezeknek megfelelően, az 
előadó beszámolt a Katolikus 

Karitász segélyprogramjairól. A 
lakhatást elősegítő, öngondosko-
dó háztartások kialakítását, a 
lakókörnyezet rendbetételét támo-
gató, az ingyenes orvosi vizsgála-
tokat lehetővé tevő programjaik 
országos projektek. Ezek lénye-

ge, hogy kedvezményezettjeik a 
hosszas passzív időszakot követő-
en, újból letegyenek valamit az 
asztalra.

Cselik Beatrix készségét fejezte 
ki, hogy a Katolikus Karitász égi-
sze alatt segítő kezet nyújt a 
Wojtyla Ház gondozottjainak, 
hogy minél többen visszatérhesse-
nek a munka világába.

  

PAPÍR−ÍRÓSZER ÜZLET
Kecskemét, Lestár tér 2.

Tel./fax: 76/328-977

Nagy választékkal várjuk
Kedves Vásárlóinkat!
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ifjúsági regények, kötelezõ olvasmányok kaphatók. 
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más célú feszületek, szobrok, stb.

Iskolai, irodai papíráruk és felszerelések. 

Postai szállítást utánvétellel vállalunk!
Saját kiadványaink árából viszonteladóknak  

30 százalékos kedvezményt adunk  
készpénzfizetés esetén. 
www.kordakonyv.hu

KORDA 
KÖNYV – KEGYTÁRGY
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�  Kulcs má so lás: kul csok, zá rak, la ka tok, 
spe ci á lis kul csok má so lá sa.

�  Pán cél szek rény-kul csok, au tó- és motor-
kulcsok min den tí pus hoz.

�  Immobiliser-es (chipes) kul csok má so lá-
sa.

�  Ha a chipes kul csot el ve szí tet te, ak kor is 
ké szít az au tó hoz in dí tó gát lós kul csot a 
Kulcs ki rály.

�  Épü let zá rak, pos ta lá dák, ki lin csek.
�  Kul csok ri asz tók hoz.

A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON!

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887

NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00

D és B 
Kulcskirály Bt.

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1490 Ft/fő

szombat, vasárnap: 1990 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 2490 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
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Kecs ke mét fõ te rén, meghitt tör
té nel mi és szak rális környe
zetben, a ma gas mû vé szi szín
vo na lon ki ala kí tott Szent Mi hály 
Al templom ban 1, 3, 4, 5 sze mé
lyes ur na he lyek bé rel he tõk, 15, 
30 és 90 év re. Az ur na helybér
lés nincs val lá si fe le ke zet hez 
köt ve. 

Plé bá nia tel.: 76/497025 

Ügy fél szol gá lat: 30/9763131

www.kecskemeturna.hu

UR NA TE ME TÕ 
a Barátok templomában

soron kívül vállalja
szakdolgozatok, 

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Szépítgetett szegények
Egy délelőttre szépségszalonná alakult át a kecskeméti 
Wojtyla Ház nemrég. A sorsközösség tagjaihoz a Gáspár 
András Szakgimnázium tízedikes fodrász és kozmetikus 
tanulói érkeztek. Zúgtak a hajszárítók, csattogtak az ollók, 
csacsogtak, nevetgéltek és főleg serényen, koncentráltan 
dolgoztak a diáklányok. A hölgyeknek igény szerint frizurát 
készítettek, kiszedték a szemöldöküket és kifestették a szem-
pillájukat. Az urak tartózkodóbbak voltak, de páran éltek a 
lehetőséggel, és kértek egy hajnyírást vagy szakálligazítást.

Az iskola és a Karol Wojtyla 
Barátság Központ között már rég-
óta jó a kapcsolat. Ez főleg a másfél 
éve elhunyt igazgatóhelyettesnek, 
Haincz Józsefnek köszönhető, aki 
folyamatosan segítette szakácstudo-
mányával a rászorulókat – tudtuk 
meg Kolláth Andreától, a központ 
igazgatóhelyettesétől.

A szoros viszony szerencsére 
továbbra is megmaradt a sorsközös-
ség és az intézmény között. Tavaly 
decemberben az egész iskolát meg-
mozgató adománygyűjtést szerve-
zett a diákönkormányzat, az aján-
dékokat karácsony előtt pár nappal 
vitték el a szegényeknek. A legutób-
bi szépítési akció ötlete nemrég szü-
letett, amit gyorsan követtek a tettek.

– Ez a kezdeményezés mindenki 
számára jó és pozitív. A hozzánk 

járó szegények nagyon boldogok, 
hiszen szűkös anyagi helyzetük 
miatt ők nemigen engedhetik meg 
maguknak, hogy rendszeresen vagy 
akár csak alkalomszerűen eljárja-
nak fodrászhoz, kozmetikushoz. 

Úgy vettem észre, a tanulók is örül-
tek annak, hogy adhatnak valamit, 
nem mellesleg pedig tudtak gyako-
rolni, és ez az alkalom is beleszámít 
az ötven órás közösségi szolgála-
tukba – mondta Kolláth Andrea. – 
Szeretnék rendszeressé tenni a sors-
közösség és a tanulók közötti talál-
kozásokat, reményeik szerint ez 

akár havonta meg is valósulhat.
A diákokat Kormos Henrietta koz-

metikus és Maczkó Andrea fodrász 
szakoktatók kísérték el. Kormos 
tanárnő elmondta, hogy a tanulók-
nak korábban is volt részük hasonló 

gyakorlatban, a Rév Szenvedély-
beteg-segítő Szolgálattal együttmű-
ködve, s úgy látja, hogy tanítványai 
nagy lelkesedéssel vetik magukat 
ilyenkor munkába. Azért is haszno-
sak számukra ezek a szituációk, mert 
nemcsak a hajvágásban, szárítás-
ban, szemöldökfestésben szerzett 
tudásukat, technikájukat tökéletesít-
hetik, hanem a felnőtt kuncsaftokkal, 
vendégekkel való kommunikációt, a 
velük szembeni viselkedést is gyako-
rolhatják.

– Nagyon kedvesek, aranyosak 
voltak az idősek. Szerintem ez egy 
jó ötlet, hogy így segítünk olyano-
kon, akik nem tudják finanszírozni 
egy fodrász vagy kozmetikus szalon 
szolgáltatását – mondta a kozmeti-
kusnak tanuló Trepák Klaudia.

– Igazán vártam a mai napot, 
hogy kicsit megszépüljek, már rég-
óta készültem rá. Őszintén beval-
lom, a betegségem miatt nem jutok 
ilyen lehetőséghez, ezért örültem 
neki, hogy megtiszteltek minket 
ezzel. Bármit kérhettünk a kedves 
fiataloktól, nagyon ügyesen, odafi-
gyelve megcsinálták. Hálás vagyok 
ezért, köszönöm a munkájukat – 
mondta pár pillanatig elérzékenyül-
ve Dobó Jánosné, aki több éve 
rendszeresen jár ebédelni a nép-
konyhára.
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Mesés kert épül Mária-hegyben
A botanikus kert (régies 
magyar nevén füvészkert) 
olyan szabadtéri vagy rész-
ben üvegházi növénygyűjte-
mény, amelyben a növénye-
ket oktató, tudományos, isme-
retterjesztő céllal, különféle 
szempontok (földrajzi elterje-
dés, genetikai rokonság, élet-
mód stb.) szerint csoportosítva 
mutatják be.

A fenti meghatározást azért tartjuk 
fontosnak felidézni, mert a közismert 
kecskeméti-lajosmizsei üzletember, 
Kollár Csaba – számtalan közössé-
geket szolgáló tevékenysége mellett 
– most egy hatalmas, rendkívül idő- 
és pénzigényes elképzelésének a 
megvalósításába kezdett. A 
Kecskeméti Arborétum közelében 
megvásárolt többhektáros, jelenleg 
szántóföldként művelt területen egy 
modern botanikus kertet hoz létre, 
korunk tudásának, technikáinak és 
legjobb hazai szakembereinek a 
segítségével.   

– Pontosan mekkora terü-
letről van szó?

– Pillanatnyilag egy 51 ezer négy-
zetméteresről, de ha sikeresek lesz-
nek az adás-vételi tárgyalásaim, ez 
még kiegészül további 30 ezer négy-
zetméterrel. Átszámolva: több mint 
nyolchektáros, új botanikus kert épül 
majd Kecskeméten, a Mária-hegyi 
városrészben a terveim szerint. Az 
egészet húsz méter széles növénysáv 

veszi majd körül, védve a portól, a 
viharoktól, a zajtól és egyéb káros 
vegyi hatásoktól a gyűjteményes ker-
tet és annak teljes élővilágát. Ennek a 
védősávnak már elkészültek a tervei: 
több mint nyolcezer darab konténe-
res cserje, ezer darab korosabb fais-
kolai facsemete, valamint csaknem 
18 ezer, három-négyéves, szabad 
gyökerű erdészeti facsemete alkotja 
majd. A kert kialakításánál nagy 
előnyt jelent, hogy nem kell igazodni 
meglévő épített környezethez, kiala-
kult növényzethez, mint a több száz 
éves gyűjteményes kertekben.

– Kis hazánkban nem hall-
hattunk eddig hasonló, telje-
sen új építésű botanikus kert-

ről, de talán Európában se 
nagyon fordul elő…

– Ebben is különleges lesz ez a 
modern stílusúra tervezett kert. A 
meglévő arborétumok (ezek a 
fás-szárúakat tartalmazó gyűjtemé-
nyes kertek) vagy botanikus kertek 
(ezek a fás-szárúakon túlmutatóan 
jóval szélesebb fajgazdagsággal 
bíró gyűjteményes kertek) jellemzően 
száz vagy kétszáz éve létesült grófi, 
nagybirtokosi díszparkok. Ezeknek a 
kialakítását nem szigorú botanikai, 
ökológiai szempontok határozták 
meg (pláne nem a mai tudáshoz 
mérhető módon), hanem inkább a 
műkedvelő tulajdonosuk igényei, 
ízlésvilága, amely jó esetben kiegé-
szült az akkori növényismerettel, s az 
idő előre haladtával frissült újabb és 
újabb ismeretekkel, növényanyag-
gal. Én a botanikusok, ökológusok, 
tájépítészek, kerttervezők és kertépí-
tők összehangolt, tudományos meg-
alapozottságú munkájára bízom e 
létesítmény tervezését és kialakítását. 
Magam ugyan természetkedvelő, s 
azt némileg ismerő agrármérnök 
vagyok, de az én tudásom ezen fel-
adathoz túl kevés, így mindenképpen 
a témához valóban értőké a terep. 
Karakterét tekintve modern stílus jel-
lemzi majd úgy a növényesítést, mint 
az utak, vízfelületek, öntözési rend-
szerek és más kerti elemek megvaló-
sítását, gondolva a rendben tartásuk, 
gondozásuk észszerűségeire is. 

Ugyanez vonatkozik a tervezett láto-
gató-központra és az üvegház kiépí-
tésére is.            

– Homokos, homokdombos 
terület az, amit nem minden 
növény kedvel.

– A tudományos igényű talajvizs-
gálatok már elkészültek, a talajjavító 
munkák folyamatosak. A növénytele-
pítések kezdésekor pontos térkép áll 
majd a szakemberek rendelkezésé-
re, hogy a kerten belül hol milyen 
minőségű a termőtalaj, milyenek a 
lejtésviszonyok (területen belül hat-
méteres a szintkülönbség) s ennek 
megfelelően alakítható ki a növényvi-
lág. Számos növényfaj nem ide való 
akár a talaj– akár a klimatikus adott-
ságok miatt. Itt meszes és lúgos a 
talaj, kontinentális a klíma, komoly 
fagyok, aszályok, és hőségek lesz-
nek minden évben, tehát sok-sok ezer 
növényfaj nem való ide, meg sok-sok 
ezer féle pedig pont jól megélhet itt.

– Aminek a gondozása, 
gyarapítása örök munka lesz, 
gondolva itt a következő 
nemzedékekre is.

– Így igaz, mert a jövőnek épül. Én 
addig dolgozom ennek a botanikus 
kertnek a kialakításán és fejlesztésén, 
amíg az anyagi lehetőségeim enge-
dik, remélve, hogy később pályázati 
lehetőségek is segítenek majd a 
továbbfejlesztésekben. Tudom, hogy 
nem anyagilag térül majd meg mind-
az a pénz, idő és munka, amit ráfor-
dítok, hanem az eredményesebb 
oktatás és a természetszeretet terén. 
Szerintem az embernek az is felada-
ta, hogy minél több és jobb dolgokat 
alkosson maga körül és tegye köz-
kinccsé azokat. Azt tervezem, hogy 
kezdetben csoportos és előre egyez-
tetett látogatásokra adunk majd lehe-
tőséget, várva minden természetba-
rátot, különösen a fiatalokat, az óvo-
dásoktól az egyetemistákig. Továbbá 
helyszínt kínálunk az alap-, a közép- 
és a felsőfokú természetismereti, vagy 
akár növénybiológiai, madártani 
képzésekhez, a tanórák, szakmai 
gyakorlatok, iskolai családi napok 
megtartásához. Szerintem hét-nyolc 
év múlva remekül néz majd ki itt min-
den és kellemes, szakmailag is tartal-
mas időtöltés színtere lehet  úgy a 
kecskemétieknek, mint a távolabbról 
érkezőknek.

Kollár Csaba

A botanikus kert  
gyűjteményes részének  
előzetes funkcióvázlata


