Kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánunk
Kedves Olvasóinknak!

Működésének 16. esztendejébe lépett 2021-ben a
kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ. Ennek
kapcsán kérte lapunk Farkas P. József alapító-igazgatót, vonjon mérleget az
eltelt több mint másfél évtized, és különösen a közelmúlt vonatkozásában.
– Az idei év egyszerre volt
vészjósló és ígéretes. A koronavírus járványra tekintettel,
munkatársaimmal gondolkodóba estem, miként tudjuk
gazdaságilag áthidalni az
újult erővel feltörő egészségügyi vészhelyzetet. Annál is
inkább, hiszen sem szociális-kulturális intézményünk,
sem jómagam és munkatársaim nem rendelkezünk olyan
tőkeerővel, mely megmenthetne bennünket az esetleges anyagi összeomlástól.
Legnagyobb meglepetésünkre, amellett, hogy 2021-ben is
elláttuk a reánk bízatott nélkülöző embertársainkat mindenféle földi javakkal, egyre
bőkezűbb
felajánlásokkal
kopogtattak népkonyhánk ajtaján régi és új támogatóink.

Az isteni gondoskodás biztos talaján

Érdekes módon, a Szentírás
azon szavait látjuk szemünk
láttára megvalósulni, miszerint „Akinek van, annak még
adnak, hogy bőségesen legyen neki”. Egyetlen mondatban megfogalmazva: „Velünk

– Jó néhány ilyenről beszámolhatok. A teljesség igénye
nélkül például Beke Márk
harsonaművész, a 2018. évi
Virtuózok
tehetségkutató
vetélkedő abszolút győztese
– aki egyébként jelenleg Hol-

az Isten”. Urunk, valamint égi
patrónusunk, Szent II. János
Pál pápa gondoskodó szeretete tehát mind nagyobb bővelkedésben öltött testet nálunk. Ilyen az isteni kegyelem.
– Mi adja bizonyságát ennek a pozitív megtapasztalásnak?

landiában folytat felsőfokú
komolyzenei tanulmányokat
– Szent II. János Pál pápa
születésének 100. évfordulója alkalmából fanfárt írt, melyet egykori tanárával, Kuna
Lajos zenekarvezető mesterpedagógussal adott elő
népkonyhánk „pódiumán”.

Ünnepelt a közelmúltban a népkonyhaként is működő
kecskeméti Wojtyla Ház. Dr. Pintér Gábor érsek, Honduras
pápai követe megszentelte a belső udvarban Balanyi Károly Ferenczy-díjas zománcművész Szent II. János Pál pápát ábrázoló tűzzománc alkotását, majd átadta az Assisi
Szent Ferenc-emlékdíjat Ewa Filipiak lengyel parlamenti
képviselőnek, Wadowice város korábbi polgármesterének.
Az ünnepség hangulatát tiszteletbeli konzulnak, aki
emelte a Kodály Iskola Au- – bár a pénteki ünnepségen
rin leánykarának műsora, nem lehetett jelen – a közelDurányik László karnagy múltban nagylelkűen egyvezényletével. A jeles ven- millió forintot adományozott
dégeket elsőként Farkas Pál, a Karol Wojtyla Barátság
az intézmény munkatársa Központnak.
Kecskemét város nevéköszöntötte. Méltató szavai
után, a sorsközösségük kü- ben Nemcsik Mátyás önlön köszönetét fejezik ki dr. kormányzati képviselő monBleuer István úrnak, a Hon- dott köszöntőt, majd Pintér
durasi Köztársaság Konzuli Gábor felszentelte a tűzzoKépviselete
vezetőjének, mánc alkotást.

Október második felében dr.
Pintér Gábor címzetes érseket, hondurasi pápai követet
és Ewa Filipiak asszonyt, a
néhai lengyel egyházfő szülővárosa, Wadowice egykori
polgármesterét, parlamenti
képviselőt köszönthettük a
Wojtyla Házban. Nuncius úr
14 ezer kilométer távolságból, Közép-Amerikából fáradt
el hozzánk, hogy felszentelje
Balanyi Károly képzőművész
monumentális tűzzománc
alkotását, ami házunk udvari falán nyert végső elhelyezést. Főtisztelendő úr
emellett átadta Ewa Filipiak
asszonynak az Assisi Szent
Ferenc-emlékdíjat, melyet a
lengyel-magyar barátság elmélyítésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért ítéltünk
oda számára. Szent Márton-napon pedig a Kecskemét Táncegyüttes hat tagja
örvendeztette meg sorsközösségünket egy csodálatos
zenés-táncos produkcióval.
A magasztos események,

rendezvények sorát még
sokáig folytathatnám. Ezek
egyfajta biztatást szolgáltatnak nekünk, hogy bátran
haladjunk tovább az úton,
melyen eddig is jártunk.
– December hónapban
milyen programokra számíthatnak a gondozottak?
– Teljes erőbedobással
készülünk a karácsonyi ünnepkörre, hiszen a keresztény világ ekkor emlékezik
mindannyiunk megváltója,
Jézus Krisztus születésére.
Ekkortájt magától értetődően jóval nagyobb a sürgés-forgás nálunk. December 24. és január 1. között
a szokásos 120 főnél nagyságrendekkel nagyobb –
javarészt számunkra ismeretlen – rászorulói kör
ellátására is vállalkozunk,
ami egyik oldalról óriási felelősség, tehertétel, másrészt viszont sok lelki örömet nyújtó programsorozat.
Ilyenkor tapasztaljuk meg
igazán, milyen valójában az

Szentelés és díjátadás

isteni kegyelem. Ezúton fejezem ki őszinte nagyrabecsülésemet minden kedves
támogatónknak, önkéntesünknek, akik adományukkal, munkájukkal vagy akár
imádságaikkal hosszú évek
óta folyamatosan életben
tartják, gazdagítják karitatív
létesítményünket. A Karol
Wojtyla Barátság Központ
eddig eltelt 16 éve bizonyítja, áldozatvállalásuk korántsem volt hiábavaló.
– Mit vár a 2022. esztendőtől?
– „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok,
és az én útjaim nem a ti útjaitok” – mondja az Úr, ezért
legfeljebb álmaim vannak a
jövőt illetően. „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik,
megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” – Krisztusnak ezek a
szavai adják a holnap iránti
bizakodásom alapját. Istentől mindenre választ kapunk, amikor eljön az ideje.
A díj átadása előtt Gulyás
János, a Bács-Zöldért Zrt.
kereskedelmi igazgatója, az
Assisi Szent Ferenc-emlékdíj tavalyi kitüntetettje méltatta Ewa Filipiak szakmai
életútját. A díjat és Balanyi
Károly művész egyik tűzzománc alkotását Pintér
Gábor érsek adta át Ewa
Filipiaknak. A kitüntetett
köszönetnyilvánítása után,
külön kiemelte beszédében
a Wojtyla Ház alapítójának,
Farkas P. Józsefnek az odaadó munkáját.
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Kecskemét fejlődését a vírus sem tudta megállítani
Kecskeméten már az újrakezdésről szólt az idei év. A város az élet minden területén visszatérhetett a korábbi fejlődési pályájára, ennek kézzelfogható eredményei vannak
a mindennapokban. Minderről Szemereyné Pataki Klaudia
polgármesterrel beszélgettünk.
minden tőle telhetőt megtett
azért, hogy a családok és a
vállalkozások visszazökkenjenek a normális kerékvágásba. Kiterjesztettük a város
védőszárnyait,
mindenhol
ott tudtunk lenni, ahol szükség volt a segítségünkre. A
vírus azonban még itt van.
Résen kell lennünk. A legjobb
szakembereinket tömörítő
Szemereyné Pataki Klaudia helyi operatív törzs folytatja a munkát, hogy védje az
Közben
– A 2021-es évre is rá- egészségünket.
nyomta bélyegét a co- újabb oltási kampányokra
vid-járvány. Mi mindent számítunk, mert az oltásnál
tudott tenni az város veze- semmi sem ad nagyobb vétése annak érdekében, hogy delmet most.
– A családok számásegítse a kecskemétieket
ra mindig fontos, hogy a
ebben a helyzetben?
– Nehéz, de sikeres évet gyermekeiket olyan oktazárunk. Az oltásoknak kö- tó-nevelő intézményekbe
szönhetően ez az év már írathassák be, ahol biztonjobb volt, mint a tavalyi. A ságban, szeretetben nevelvédekezés helyett az újra- kedhetnek, illetve később
kezdésről szólt. Kecskemét versenyképes tudást sze-

rezhetnek. Hogyan fejlődtek idén Kecskemét oktatónevelő intézményei?
– Járvány ide vagy oda, a
hosszú távú céljainkból nem

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem az előkészítési szakaszban már helyreállíttatta a kecskeméti Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézet épületének tetőszerkezetét és külső homlokzatát. A most induló ütemben a
kolostorépület teljes belső felújítása, korszerűsítése és
akadálymentesítése történik meg, a műemléki értékek
megőrzésével.
A másfél évesre terve- a céllal történik, hogy a vizett kivitelezés a napokban lághírű zeneszerző, zenetuindult a munkaterület át- dós Kodály Zoltán szellemi
adásával. Eközben halad a hagyatékát őrző és ápoló,
elismertségű
beruházás második ütemé- nemzetközi
intéznek, az új épületszárny és a oktatási-kulturális
Kodály-kert építésének elő- mény infrastrukturális háttekészítése is. Mindez azzal re tovább gazdagodjon.

A felhalmozott tárgyi és
szellemi tudás „közkinccsé”
tételét, egy regionális szinten
hiánypótló hangversenyterem és rendezvényközpont
kialakítása szolgálja majd.
De fontos szempont Kecskemét építészeti, kulturális és
turisztikai értékeinek gyarapítása is. A beruházás a város számára vissza nem térő
lehetőséget biztosít majd
regionális kulturális vezető
szerepének és nemzetközi
kapcsolatainak erősítésére.

tőként is azt mondom: gyermekeinkért itt és most minden tőlünk telhetőt meg kell
tennünk. Az eredményeinket
elnézve, 2021-ben meg is
A 122 éves Belvárosi
Zrínyi Ilona Általános
Iskola már szépen felújított, korszerűsített
épületében fogadhatta
diákjait az idei tanév
indulásakor.

engedhetünk. Mert a víruson túl is van élet, amelynek
középpontjában a gyermekeink vannak. Bölcsődétől
egészen az egyetemig, felelősséggel tartozunk értük.
Édesanyaként és városveze-

tettünk. Rengeteg bölcsőde,
óvoda és iskola fejlesztése
indult meg, új intézményeket
is építettünk.
– Kecskemét az elmúlt
tíz-tizenöt évben az ország
egyik kiemelkedő ipari köz-

pontjává vált. Hogyan tudja
folyamatosan fenntartani
és biztosítani a város azt a
környezetet, amely kedvez
a befektetők számára?
– Az első és talán legfontosabb, hogy jó kapcsolatot
ápolunk a gazdasági szereplőkkel, odafigyelünk rájuk. Ez
az, amiért igazán otthonosan érzik magukat nálunk, és
folyamatosan fejlesztenek,
bővítenek. Ennél is fontosabb, hogy egy versenyképes környezetet teremtettünk számukra. Alacsony
adók, modern szakképzés,
fejlett szolgáltatások, és egy
élhető, egészséges város.
Gazdasági szempontból is
egyedülállóan jó környezetet
teremtettünk. Ez a környezet
pedig a városnak rengeteg
előnyt jelent. Munkahelyeket, fejlesztéseket, és ami
az egyik leglényegesebb,
pénzügyi tartalékot. A korábbi években felhalmozott
tartalékaink életmentőnek
bizonyultak a járvány alatt.
Nemcsak a túlélésünket

segítették, hanem a gyors
újraindítást is. Idén ezt a tartalékot tudtuk ismét feltölteni. Felvérteztük magunkat a
jövőt illetően is.
– Idén Kecskemét városa a Hild-díjat is megkapta,
ami a településfejlesztési
törekvések legrangosabb
hazai kitüntetése. Milyen
eredményeket ismer el ez
a díj?
– Az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattunk,
a Hild-díj. Csak a legjobbak
nyerhetik el, kétszer pedig
igazán keveseket részesítenek benne. Kecskemét története során másodszor kapta meg. A Hild-díj a városé,
együtt dolgoztunk meg érte,
együtt érdemeltük ki. Van
mire büszkének lennünk.
Gondoljunk erre is az év végi
ünnepeken.
Megragadva
az alkalmat: az Alföldi Civil
Napló olvasóinak – ahogy
minden kecskemétinek is
– kellemes karácsonyt és
reményteli, boldog új esztendőt kívánok!

Megszépül a zene közkincstára A megyei Prima Díj idei nyertesei

Műfenyő vagy élő fa?
Egyre többen keresik fel a karácsonyfának való fenyők
lerakatait Kecskeméten, illetve egész Bács-Kiskun piacain. Ám évről évre vitatéma, hogy az emberek mennyire károsítják meg a természetet a sok fenyőfa kivágásával, s hogy a műanyagszennyezés viszont mennyire
károsítja a Földet.
Régen szinte mindenki nyőt részesítik előnyben.
élő fenyőt állított, de most Ha a hagyománytisztelet
népszerűek a műfenyők is,
mert sokan úgy vélik, ez a
megoldás sokkal környezetkímélőbb. Ahány ház,
annyi szokás, mindenkinek sajátos érvei vannak
amellett, hogy milyen fát
állít az ünnep tiszteletére.
Vannak, akik csak az
élő fához ragaszkodnak,
hiszen annak van meg igazán a varázsa, a fenyő illatával, ami belengi a házat.
De vannak, akik a kevesebb gonddal járó műfe-

fontos számunkra, akkor
egyértelműen az igazi fenyő mellett fogunk dönteni, és ezek a fák természetesen teljesen lebomlanak.
Vagyis egy műfenyő szemétre dobva sokkal több
károsanyag-kibocsátást
produkál, mint egy élőfa a
teljes élettartama alatt.

A VOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete 2005-ben díjat
alapított a művészet, tudomány, oktatás és sport kimagasló megyei képviselői számára, hogy anyagi és erkölcsi elismerésben részesüljenek a szűkebb régiónkban
élő és dolgozó kiválóságok.
A
magánfelajánlások- gálaestet, melyen mintegy
ból származó, háromszor kétszáz meghívott, ismert
egymillió forintos megyei vállalkozók, közéleti szePríma Díjat és az inter- mélyiségek vettek részt
netes szavazatok száma – a keol.hu tudósítása
alapján elnyert közönség- szerint. – A VOSZ megyei
díjat nemrég adták át a elnöke a beszédében kiFour Points by Sheraton emelte, hogy a vállalkozói
megalaKecskemét
szállodában összefogásból
rendezett
nagyszabású pított megyei Prima Díj
kiállta az idők próbáját és
gálaesten.
Házigazdaként Wenin- 17 év alatt méltó rangra tuger Richárd, a VOSZ me- dott emelkedni térségünk
gyei elnöke nyitotta meg a kultúrális életében.

Az idei Prima Díjat (a
vele járó 1-1 millió forintos
csekkel) ők vehették át: dr.
Svébis Mihály főigazgató
főorvos, sebész, címzetes
egyetemi docens, Csombor
Terézia Aase-díjas színésznő, és Radványi Mária zongoraművész, művésztanár
(mindhárman kecskemétiek). Gereben Lívia válogatott
kosárlabdázó kapta a legtöbb közönségszavazatot
és a vele járó 500 ezer forintos díjat. A VOSZ Bács-Kiskun megyei elnökségének
500 ezer forintos különdíját
a kecskeméti Penge Benge
Jazz Band nyerte el.

Hóra és lóra váró hetényi szán

Jobb híján egy trélerrel fuvarozták ideiglenes főtéri szállására a hetényegyházi lovasszánt, ugyanis se ló, se hó
sehol. A szán nem maradt társaság nélkül, szalmából készült rénszarvasokat fogtak be elé.
A Hetényegyházi Város- van esély. És amennyiben
rész Szépítő Egyesület sze- ez megtörténik, akkor birezte be a télapó járművét, zony a szánnak innen el kell
mellyel sok munka volt, míg mozdulnia. Terveink szerint,
elnyerte végső kinézetét. A január elején, a gyerekes
szánnal már fotózkodni is
lehet, valamint, ha leesik a
hó, akkor igazi lovasszánt
varázsolnak belőle.
– Átfestettük, majd fel lett
öltöztetve a Nefelejcs virágüzlet jóvoltából, illetve találtunk két bálás rénszarvast
is félúton, felvettük őket,
mert veszélyes az út széle – mondta Süli Csontos
Ottó, az egyesület elnöke
a minap. – Várjuk a havat,
a szakemberek azt mondják, hogy talán idén télen

családoknak szánozós napokat szervezünk a hetényi
lovasokkal karöltve.
További meglepetést is
kapott a városrész, ugyanis
Hetényegyháza bejáratánál
egy karácsonyfa fogadja az
arra közlekedőket advent
idején.
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Elsődleges feladatunk a hit megvallása

A környezetvédelemről, a kommunista rendszer papi
áldozatairól, a keresztény hitvallásról, a karitászról, az
oktatásügyről, valamint az adventi időszakról is beszélgetett dr. Bábel Balázzsal, Kalocsa-Kecskemét érsekével
legutóbb Farkas P. József. Ebből közlünk részleteket az
alábbiakban.
– A pápa kiemelten ke- sát, az emberiség menthezeli a globális környezetvé- tetlen lesz.
delmi problémákra adandó
– Nemrégiben ünnepellehetséges
válaszokat. tük az 1956-os forradalom
A glasgowi klímacsúcs évfordulóját. A megyében
résztvevőihez külön levél- hány pap került szembe a
ben szólt. A Kalocsa-Kecs- kommunista rezsimmel?
keméti
Főegyházmegye
– A Grősz-pernek százmennyire érintett e témá- tizenöt vádlottja volt. A
forradalom idején és közban?
– A klímavédelem elsőd- vetlenül utána a kommuleges szempont az élet min- nista hatalom képviselői
den területén. Ugyanakkor másfelé koncentráltak, így
a mindennapokban úgy ér- kissé „megfeledkeztek” az
zékeljük, több a hangzatos egyházról. Ebben az időben
szólam, mint a valódi szán- papjaink, hittanáraink ismét
dék. Évtizedek óta ugyanazt egyre nyíltabban fordultak
szónokolják a világ vezetői, Krisztus híveihez. A hitoktamiközben ők maguk koránt- tást is beindították. Alig fél
sem járnak élen a mérték- év elmúltával azonban minletes fogyasztást illetően. dent ellenőrzés alá vont a
Felmerül bennem a kérdés: diktatórikus rezsim. A hitévalóban komolyan veszik a let újból beszűkült. A hitokcsúcskonferencia résztve- tatásért még a 60-as, 70-es
vői a környezetvédelmet? években is ültek papok.
Szerintem nem. Ha a világ
– Az emberek többsége
tehetősebb hányada rövid úgy véli, élünk és meghaidőn belül nem fékezi le lunk és nem fogadják el az
mértéktelen túlfogyasztá- egyház tanításait…

Ünnepi adománygyűjtés

Idén is megnyitották a megyeszékhelyen a Malom
Központ és a Kecskeméti
Nagycsaládosok Egyesületének közös adománygyűjtő pontját. A felajánlásokkal a hátrányos helyzetben
lévő családokat segítik,
hogy szebbé varázsolják
karácsonyukat.
Fehérné Nagy Emese, az
egyesület elnöke elmondta,
több mint 10 éve jelent nagy
segítséget családjaiknak a
gyűjtés. Rengeteg gyereknek csalt mosolyt az arcára
a sok-sok ajándék, bíznak

abban, hogy ez idén is így
lesz. Azt kérte, hogy idén a
kamaszokra is gondoljanak
az adományozók. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján
ugyanis döntő többségében a kisgyerekeknek érkeznek ajándékcsomagok.
Az ajándékokat a kecskeméti Malom Központ
második emeletén lehet
leadni, az adománygyűjtés december 22-éig tart.
Az összegyűlt csomagokat majd december 23-án
adják át a nagycsaládosoknak.

– Ez mindig is így volt.
Amikor Szent Pál apostol
egyik alkalommal a feltámadásról beszélt, hallgatósága nevetve azt mondta:
gyere el máskor is, majd
újból meghallgatunk. A középkorban rövid időre ki-

ment a divatból az istentagadás. Ez azonban pár száz
évig tartott csupán. Sokan
saját testi épségükre sem
vigyáznak. Tőlük az örök
élet csodálatos valósága
még inkább távol áll. Noha
a kommunizmus, mint ideológia hivatalosan megszűnt
ugyan, a materializmus

szervezünk
gyűjtéseket,
illetve kijelölt munkatársak
foglalkoznak a bajbajutottak megsegítésével. Azonban irreális és indokolatlan
kéréseket, mint például adjunk pénzt házvásárlásra
vagy több száz fős lakodalomra, értelemszerűen nem
tudunk teljesíteni.
– Az állami iskolák vezetői gyakran fejezik ki
elégedetlenségüket. Ezzel
szemben az egyházi iskolákban rend és fegyelem
uralkodik. Mit tesznek
másként?
– Az állami fenntartású
oktatási intézmények tekintetében nem rendelkezem pontos helyzetképpel,
ezért nyilatkozni sem akarok róluk. Egyházmegyénk
harminc iskolát üzemeltet,
ugyanannyi munkatárssal,
mint amikor még csak két
ilyen létesítmény volt ránk
bízva. Oktatási feladataink
jelentősen megszaporodtak, miközben anyagi támogatásunk mértéke mit
sem növekedett. Pedagógusaink, iskolaigazgatóink
teljes erőbedobással küzdenek. Ugyanakkor egyéb

Helyére került a Nagytemplom keresztje

Újabb látványos napja érkezett el a kecskeméti Nagytemplom felújításának: egy 86 méter magas daruval
emelték helyére az aranyozott vörösréz keresztet, toronygömböt és záró kúpelemet a minap. Vörös Márta, a torony
felújításának főmérnöke a baon.hu-nak elmondta:
– A kereszt, a toronygömb
és a záró kúpelem vörösréz
lemezből készült, de füstarannyal van bevonva. A legnehezebb a gömb volt, körülbelül 150 kiló. Mindegyik elem
belsejébe acélmerevítő szerkezetet építettek, hogy minél
szilárdabban rögzüljenek a
vázhoz, a császárfához. A
gömbnek a héja az eredeti,
a kereszt viszont teljesen új,
most egy tömbből áll, így jobban ellenállhat majd az időjárás viszontagságainak, és
nem mellesleg sokkal kön�nyebb volt felszerelni.
1863 nyarán, a toronysisak újjáépítésekor egy egy nagyméretű, merített
ólomhengert helyeztek el a papíros emléklap volt benne,
kereszt alatti gömbben. Ezt melyen kalligrafikus írással
az időkapszulát idén már- leírták a felújítás eseményeit
ciusban nyitották meg, és és felsorolták az egyházköz-

Libás, táncos vidámság

Libabemutatóval, újbor kóstolóval, finom ebéddel és néptánccal
ünnepelték Szent Márton egyházi
emléknapját Kecskeméten, a Karol Wojtyla Barátság Központban.
A népkonyhára érkező rászorultak ebéd előtt libákkal is találkozhattak, amelyek Fülöpházáról
érkeztek Molnár Sándorné tenyésztőtől. A kifutóban elhelyezett jószágok jelképesen Szent
Márton ünnepére utaltak. A vidám
eseményhez idén az új bor ünnepe is társult.
Szent Márton napja a karácsonyt megelőző 40 napos böjt
előtti utolsó ünnepnap, amikor
még jóízűen lehet étkezni. A néphagyomány szerint ekkorra befe-

ennek ellenére mégis tovább él az emberek gondolkodásában. Isten szolgái
számtalan helyen tesznek
tanúbizonyságot hitükről,
így azért olyanok is akadnak szép számmal, akiknek
mindez szöget üt a fejében.
– Télhez közeledve egyre többen gondolnak a
karitászra, vagyis a jótékonyságra, irgalmasságra.
Vajon rendelkezésre áll-e
megfelelő erőforrás a feladatok ellátásához?
– Jézus mondja: szegények mindig lesznek
veletek. Szociális gondok
évezredek óta kísérik az
emberiség történetét. A
karitász nem előzmény,
hanem következmény az
egyház életében. Más szavakkal: hitünkből fakadó segítő tevékenységről beszélhetünk. A hívek elsődleges
feladata a hit megvallása és
annak továbbadása másoknak. A jó megcselekvése
már hitünkből fakad. Mindazonáltal segítségnyújtásunk mindenkori anyagi
bázisa a hívek adakozókedvének függvénye. Egyházmegyénkben rendszeresen

nehézségekkel is szembe
kell néznünk. Napjainkban
a gyors változások korát
éljük, annak minden szépségével és árnyoldalával
együtt. Digitális világunkban a gyerekeket is másként kell megszólítani, mint
korábban.
– Milyen olvasnivalót
ajánl az adventi időszakra?
– Elég a Google keresőt
megnyitni és az „adventi elmélkedés” kifejezést beírni.
Találatok egész sorát adja
ki a böngésző. Feliratkozva
akár naponta kaphatunk
egy-egy áhítatot a keresztény internetes portálok
üzemeltetőitől. Emellett mi
mást ajánlhatnék, mint magát a Bibliát.
– Rövidesen búcsút intünk a 2021. esztendőnek.
Miként értékeli az elmúló
évet?
– Megpróbáltatásokkal
teli évtől búcsúzunk, de
azért némi reménysugarat
is láthattunk idén. Ami az
előbbit illeti, természetesen
a járványhelyzet kerül első
helyre. Itt említhetem még
a klímaválságot, a migrációt és még hosszasan sorolhatnám. Lényeg, hogy
talpon maradtunk. Szent
Pál szavaival: amit elértünk,
abban tartsunk ki! Boldog új
egyházi esztendőt kívánok
mindenkinek!

jeződtek a mezőgazdasági munkálatok és elkészült az újbor is.
Régen ilyentájt kapták meg egész
éves bérüket a pásztorok és kondások, ami téli megélhetésüket
szolgálta.
Szent Márton életéről Bereznai
Zsuzsanna néprajzkutató szólt
előadásában. Ezt követően pedig
a Kecskemét Táncegyüttes öt tagjának táncbemutatóját láthatta a
nagyérdemű. Az újbor ünnepének
jegyében hozott kóstolót a friss
nedűből Balogh Károly, Helvécia
polgármestere, aki Garaczi János
mesterszakáccsal, a Tanyacsárda
társtulajdonosával közösen finanszírozta a szegények Márton napi
ebédjét.

ség és a város akkori vezetőinek, főbb tisztségviselőinek,
képviselőinek, valamint a kivitelező iparosmestereknek
a nevét.

Időkapszula most is lesz
a gömbben, ezt Vörös Márta helyezte el. A lezárt hengerbe a templom jelenlegi
helyzetét összefoglaló irat

került, Bábel Balázsnak,
Kalocsa-Kecskemét érsekének aláírásával és nyomópecsétjével hitelesítve,
valamint az összes mai papír- és fémpénzből egy-egy
darab.
Szerencsére eső nem
nehezítette a három elem
felemelését, de a néha jobban, néha gyengébben fújó
szél igen. Először a zárókúp,
majd a legnehezebb gömb,
végül a kereszt következett.
Nem volt könnyű művelet, de
az alapos előkészületeknek
és tervezéseknek köszönhetően minden rendben haladt.
A toronysisakon egyébként
minden díszbádog elem
megújul. A korábbiak részben elöregedtek, részben
megsérültek a viharokban
vagy leestek az 1911-es
földrengéskor. Most már
becsomagolva, számozva
várják a helyszínen, hogy a
helyükre kerüljenek.

www.civilnaplo.hu
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Január
Hétfõ

Monday
Montag

Kedd

Tuesday
Dienstag

Szerda

Wednesday
Mittwach

Csütörtök
Thursday
Donnerstag

Péntek
Friday
Freitag

Szombat Vasárnap
Saturday
Samstag

1

3

4

Simon

10 11

Marcell

Ágota

Antal

Piroska

5

Boldizsár

12

14

15

2

9

Melánia

16

Bódog

Lóránt

Gusztáv

Sára

Fábián

Ágnes

Vince

Zelma

24 25

26

31

8

Marcell

20

27

Vanda

Angelika

21

22

28

29

Károly

Adél

Hétfõ

Monday
Montag

23

30

Martina

Kedd

Tuesday
Dienstag

1

Ábel

Veronika

19

Pál

13

7

Gyöngyvér

Sunday
Sonntag

Ernõ

17 18

Timót

6

Attila

Ignác

7

Tódor

8

Szerda

Wednesday
Mittwach

2

Karolina

9

Kedd

Tuesday
Dienstag

1

Albin

7 8
Tamás Zoltán
14 15

Szerda

Wednesday
Mittwach

2

21 22

Benedek Beáta

28 29

Gedeon Auguszta

Csütörtök
Thursday
Donnerstag

3

Lujza

Kornélia

9 Ildikó
10
Franciska
16

Matild Nemzeti ü. Henrietta

Hétfõ

10

Elvira

14 Kolos
15

16
Lilla

Donát

Bálint

21 22

Eleonóra Gerzson

17

23

24

Alfréd

Mátyás

Kedd

Tuesday
Dienstag

3

Zsigmond Tímea

9

23

Emõke

17

Friday
Freitag

Szombat Vasárnap
Saturday
Samstag

4

5

Sunday
Sonntag

Kedd

Tuesday
Dienstag

Szerda

Wednesday
Mittwach

Szerda

12 13
Gergely Krisztián

4
Izidor

6
Vilmos

7
Herman

19

11
12 13
Leó
Gyula
Ida

14
Tibor

18 Emma
19 Tivadar
20

Konrád

25
26
Márk
Ervin

Valéria

18

József

24

25
Irén

Emánuel

26

20

Klaudia

27

Hajnalka

Thursday
Donnerstag

Péntek
Friday
Freitag

Szombat Vasárnap
Saturday
Samstag

Sunday
Sonntag

10

Ármin

4

5

Mónika

Györgyi

11

12

6

7

Frida

Gizella

13

14

8

Mihály

15

Szervác

Bonifác

Szonja

16 17

18

19
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22

23 24

25

26

28
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Botond Paszkál
Dezső

Eszter

Janka

Angéla

Hétfõ

Kedd

30 31
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Vince

Húsvét

Hétfõ

Monday
Montag

Kedd

Tuesday
Dienstag

27
Zita

Erika

Ivó

Orbán

Fülöp

Tuesday
Dienstag

Szerda

Wednesday
Mittwach

Csütörtök

Bernát

András

27
Hella

Thursday
Donnerstag

Péntek
Friday
Freitag

Emil

Júlia

Magdolna

Saturday
Samstag

1

5

6

7

Csaba

Apollónia

11 12

13

14

18 19
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25 26
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Nóra

Frigyes

Kristóf

Izabella

Emília

Anna

Jenõ

Illés

Olga

Örs

21

Dániel

28

Szabolcs

8

Ellák

Szerda

Wednesday
Mittwach

1

6

7

Pünkösd Róbert

13 14

Antal

Vazul

20 21

Rafael

Alajos

27 28

8

Medárd

15

Jolán

22

Hétfõ

Kedd

2

Ottó

9

Lukrécia

15

16

Henrik

Valter

22

23

Magdolna

Lenke

29

30

Márta

Judit

Sunday
Sonntag

3

Kornél

10

Amália

17

Endre

24

Kinga

31

Oszkár

Szerda

Wednesday
Mittwach

Csütörtök

Péntek

1
Egyed

2
Rebeka

3
Hilda

4
Rozália

8
Mária

9
Ádám

10 11
Nikolett Teodóra

12 Kornél
13 Szeréna
14 Enikõ
15

16
Edit

Zsófia

Diána

23
Tekla

24
Gellért

25
Eufrozina

6
7
Zakariás Regina

Thursday
Donnerstag

Mária

19 20 21
Vilhelmina Friderika Máté
26 27

Jusztina Adalbert

28

Vencel

22
Móric
29

Mihály

Friday
Freitag

Szombat Vasárnap
Sunday
Sonntag

Monday
Montag

Kedd

Szerda

Tuesday
Dienstag

Wednesday
Mittwach

1

2

8

9

Mindenszentek Achilles

7

Rezsõ Zsombor Tivadar

14 15
Aliz

Albert

21 22

Olivér

Cecília

28 29

Stefánia Taksony

16

Ödön

23

Kelemen

30

András

Csütörtök

17

18

30

Thursday
Donnerstag

3

Gyõzõ

10

Friday
Freitag

4

Károly

11

Réka

Márton

17

18

Hortenzia

24

Hortenzia

Jenõ

25

Katalin

2

Anita

9

Félix

6

Ágota

Dorottya

Bertold

11

12
Lídia

13
Ella

18

19

20

Bernadett Zsuzsanna

25

Aladár

26

Géza

Péntek
Friday
Freitag

27

Edina

Ákos

Saturday
Samstag

2

9
Ákos

10
Zsolt

15

16

22

23
Béla

17

Húsvét

Nagypéntek Bernadett

Csilla

29

24

György

30

Péter

Katailn

16

24

29

30

Hétfõ

Kedd

Szerda

Csütörtök

3

4

Sunday
Sonntag

4

5

Bulcsú

Pünkösd

11

12

Barnabás

17

23

Péter

Saturday
Samstag

3

Laura

Zoltán

Szombat Vasárnap

Klotild

10

Monday
Montag

1

Boglárka

8

László

Tuesday
Dienstag

2

Lehel

9

Emõd

15 16

Mária Ábrahám

22 23

Wednesday
Mittwach

Villõ

18
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Arnold

Gyárfás

25

Iván

26

Vilmos

János

Hermina Domonkos

10

Zsuzsanna

17

18

Jácint

24

Menyhért Bence

Bertalan

29 30

31

Beatrix

Rózsa

Hétfõ

Kedd

11

Lõrinc

Péntek
Friday
Freitag

Saturday
Samstag

5

12

13

Klára

19

23

26

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

ZÉTA−ADÓ

KÖNYVELÉSI ÉS
ADÓTANÁCSADÓ KFT

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.
Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721
Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

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

forgalmazása, telepítése.
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Ibolya

14

Ipoly

Marcell
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Nemzeti ü. Sámuel
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Izsó

28

Gáspár
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Sok boldogságot
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Thursday
Donnerstag
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1

2

Malvin

3

Helga
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Ferenc
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7

Petra

8
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Aurél

Brúnó

Amália

Koppány

Dénes

12
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14
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Gedeon Brigitta

Miksa

Kálmán

Helén

Teréz

Hedvig
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Nándor
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Salamon Blanka
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Simon
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17 18
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28
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Gál

December
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Samstag
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Imre

12

Jónás

19

Erzsébet

26

Virág

Sunday
Sonntag

Hétfõ
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Montag

Kedd

Tuesday
Dienstag

Szerda

Wednesday
Mittwach

13

20

Jolán

27

Virgil

Thursday
Donnerstag

1

6

Elza

Lénárd

Szilvia

Csütörtök

5

Vilma

6

7

8

Péntek
Friday
Freitag

2

Borbála

9

10
Judit

Árpád

Mária

Natália

12 13
Luca

Szilárda

14

15
Valér

Etelka

19
20
Vida
Teofil

Tamás

21

22
Zénó

Viktória

26 27

28

Kamilla

29

Tamás

4

Ferenc

Ambrus

Karácsony János

3

Sunday
Sonntag

Melinda

Miklós

Gabriella

Szombat Vasárnap
Saturday
Samstag

16

23

30

Dávid

17

Lázár

24

Ádám

31

Szilveszter

soron kívül vállalja szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.; Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfőtől péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com; www.tarapcsik.hu

30

Farkas

Szombat Vasárnap

Hírös Grill Étterem, Kecskemét

Sunday
Sonntag

6

Berta

Huba

Lajos

Szombat Vasárnap

Krisztina

Ilona

Levesek, pörköltek, frissen sültek,
roston sültek, köretek, gyros, saláták,
sültes tálak, mártások, édességek, üdítők.

vízadagoló
automaták

Pál

Thursday
Donnerstag

Vízellátás Csatornázás Központifűtés
Gázellátás Klimatizálás, szellőző
rendszerek szerelése Központi
porszívó Napenergia hasznosítás,
hővisszanyerés

3

8
Dénes

Margit

Teljes körű épületgépészeti
szolgáltatások:

Sunday
Sonntag

Buda

Friday
Freitag

Kecskemét, Margaréta u. 2.
Tel.: 76/509-898 Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418
e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Szombat Vasárnap

Áron

Péntek

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Tervezés és kivitelezés, műszaki
ellenőrzés, műszaki szaktanácsadás,
kereskedelem.

Hugó

Jusztin

Levente

31

Jeromos

Péntek

Thursday
Donnerstag

László

November
Hétfõ

5

Ráhel

KORLÁTLAN ÉTELFOGYASZTÁS,
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
mindennap 11-től 22 óráig.

Október

Saturday
Samstag

5
Viktor
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Dienstag

Csütörtök

Paulina

Szeptember
Monday
Montag

4

Sunday
Sonntag

Augusztus
Szombat Vasárnap

Tihamér

Emese

21

28

Tünde

Július
4

Saturday
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Június
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Ulrik

Szombat Vasárnap

1

6

11
Szilárd
Sándor

Csütörtök

Thursday
Donnerstag

Leonóra

Árpád

Wednesday
Mittwach

Csütörtök

Adorján

31

Zalán

Hétfõ

Monday
Montag

Kázmér

Gertrúd

Gábor

30

Péntek

Ferenc

Monday
Montag

Friday
Freitag

Április

Munka ü.

Gergely

Péntek

28

1

2

3

Balázs

Abigél

Május
Monday
Montag

Thursday
Donnerstag

Aranka

Március
Hétfõ

Csütörtök

Elemér

Marcella

Monday
Montag

Békés karácsonyt és boldog új évet
kíván a Hírös Grill Étterem

Február
Újév

Titusz

2021. december

11

18

Auguszta

25

Karácsony

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,
speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,
autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliseres (chipes) kulcsok másolása.
Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.
Autózárak összeprogramozása.
Épületzárak, postaládák, kilincsek.
Kulcsok riasztókhoz. Lakatok.
Zárbetétek és zárak javítása.

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, szombat: 7.45-11

.
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Gyógyszertár
Tiszakécske, Béke tér 5.

Telefon/fax:
76/441-341
Telefon:
76/540-014
e-mail:
zsirmon@t-online.hu
Nyitvatartás:
H–P: 8–20-ig
Sz.: 8–13-ig

Kellemes ünnepeket
és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

Mátyás Király Gyógyszertár
Kecskemét, Szabadság tér 1.

Tel./fax: 06-76/480-739, Tel.: 06-76/505-475
Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 20 óráig,
szombat, vasárnap és ünnepnap 7-től 14 óráig
e-mail: agipharma@t-online.hu; www.matyaspatika.hu

Törzskönyvezett, vényköteles és
vény nélkül kiadható gyógyszerkészítmények
 Tápszerek, gyógytápszerek
 Homeopátiás készítmények
 Kötszerek
 Szérumok
 Inzulinkészítmények
 Szemcseppek
 Gyógyászati segédeszközök
 Étrendkiegészítõk, bioinformációs
készítmények
 Gyógytermékek
 Kozmetikai készítmények, natúrkozmetikumok


Száj- és fogápolási termékek
Gyógyteák
 Ásvány- és gyógyvizek
 Diagnosztikai tesztek,
terhességi tesztek és
higiénés eszközök
 Inkontinencia betétek
 Csecsemõ- és babaápolási
termékek, pelenkák
 Ragtapaszok, sebtapaszok
 Vérnyomás- és vércukorszintmérõk
 Egészségügyi kiadványok,
könyvek
 Orvosi vényre felírt gyógyszerek
elkészítése



2022

t kíván minden kedves olvasójának az

„Az Ételmentõ Szolgálat”

KEDVEZMÉNYES EBÉD
nyugdíjasoknak,
fogyatékkal élőknek

710 Ft

(az ár az áfát és a kiszállítás költségét is tartalmazza).

Hívjon bennünket, érdeklődjön:

76/504-422

www.civilnaplo.hu
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Az Arany Sárfehér megmentői
kén a termelőket, akikkel
közösen bejárták az idős
ültetvényeket, melyekből
tőkéket választottak ki.
– Megnéztük, milyen
habitussal, milyen termesztési tulajdonságokkal
rendelkeznek, és az átlag
ültetvényből hogyan tűnnek
ki. Melyek a különleges jel-

Az egykor szebb időket látott nemes szőlőfajta, az
Arany Sárfehér életben tartására nemrégiben szakértői közösség alakult Farkas
P. József, a Karol Wojtyla
Barátság Központ alapító-igazgatója kezdeményezésére. A csoport legfőbb
célja, hogy fennmaradjon,

2021. december

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 vízmérője 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!
majd idővel újra teret nyerjen az Izsákon és környékén termelt, évszázados
hagyományokkal bíró szőlőfajta. Ennek okán tartottak gyűlést nemrég Kostka-telepen, majd a Gedeon
Birtokon.
Az Arany Sárfehérből manapság egyre kevesebbet
termesztenek. Maximum
90 hektárra tehető az a terület, melyen mostanság is
fellelhető.
– A gondot igazán nem
a fajta igényes művelési
módja okozza, hanem az,
hogy egyre kevesebb a
Vállalkozást
tervezni,
elindítani,
felépíteni,
működtetni
komoly
szakmai
feladat. Egy sikeres vállalkozás vezetőjének nem
elegendő saját szakterületéhez értenie, rengeteg
más, a vállalkozás sikeres
működtetése szempontjából alapvető fontosságú területet is ismernie kell.
Az iskolákból távozó tanulók nagy hányada aktív életpályája folyamán fő- vagy
mellékállásban,
rövidebb
vagy hosszabb ideig vállalkozó lesz. A vállalkozói
kompetenciákat azonban
nemcsak a vállalkozóknak
hasznos
megszerezniük,
hanem mindazoknak, akiknek változó környezeti feltételek között kell a feladataikat végezniük.
A vállalkozóknak a szakmai ismeretek mellett szükségük van olyan speciális
tudásra, amely lehetővé
teszi számukra a piaci lehetőségek meglátását és
kihasználását, az üzleti tevékenység folyamatainak
kézbentartását, a kapcsolatok kialakítását és fenntartását, továbbá a megalapozott
döntéshozást.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
felnőttképzéseket szervez,
amelyek ebben a folyamatban segítik a vállalkozást

vállalkozó, aki szőlőt akar
termeszteni, abból akar
megélni. Ez valahol érthető, hiszen olyan nyomott
árakon vásárolják fel a
szőlőt, hogy az önköltség
sem térül meg. A megoldást keressük. Azért jött
létre ez a szakmai csoport,
hogy megvitassuk, hogyan
menthető meg a fajta – fogalmazott Oreskó Imre, a
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának nyugalmazott elnöke.
A szőlészeti kutatóintézet
munkatársai néhány éve
felkeresték Izsák környé-

lemzők, amiben eltérnek az
alapfajtától. Ezeket kiemeltük, a kutatóintézetben vírusmentesítésnek vetettük
őket alá, ezt követően pedig
prebázis anyagokat készítettünk, amelyeket aztán
telepítettük. A fajták vizsgálata jelenleg is folyamatban
van – közölte dr. Németh
Krisztina, a MATE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató
Állomásának tudományos
főmunkatársa.
A találkozót Knábel László izsáki hegybíró történeti
áttekintése zárta.

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!

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

Segítünk a kezdésnél

tervezőt vagy már vállalkozót. A képzésen az ismeretek tervezésétől a sikeres
üzlet beindításáig és fenntartásáig, lépésről lépésre
végig megyünk.
– Vállalkozás indítása – a
vállalkozásindítás
kritikus
pontjai és azok kezelése
című képzéssorozatunk célja, hogy a vállalkozást tervezők hiteles információval
rendelkezzenek arról, hogy
mit kell tenniük egy vállalko-

üzleti és pénzügyi tervük
összeállításához. Mindehhez azonban szükséges,
hogy képzéseinken megtanulják a pénzügyi alapfogalmakat, megismerjék az árképzés alapjait, a bevétel és
a költségek tervezését, és
lássanak különféle árképzési modelleket. Mindezeken
túl szó lesz az adózásról, a
bérekről, a járulékokról és
természetesen a szerződéskötés és a számlázás rész-

zás elindításához, tisztában
legyenek azzal, hogy milyen
pénzügyi, szakmai alapismeretek és feltételek szükségesek a sikeres tevékenységhez – mondta Ördög
Dóra, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója.
– A hozzánk jelentkezők
részletesen megismerik a
profitorientált vállalkozási
formákat, tudást kapnak az

leteit is megtanulják. Külön
foglalkozunk a likviditás
fenntartásával és a kintlévőségkezelés alapjaival. Ez
egy 24 órás ismeretátadás,
amelyet 4 órás témakörönként külön-külön is igénybe
lehet venni.
– A Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara engedélyezett felnőttképzőként a vállalkozások
minden
életszakaszában

jelen van. Az országban
elismerten magas szakmai színvonalon valósítunk
meg mestervizsgára felkészítő felnőttképzéseket
az építőipar, a gépészet, az
épületgépészet, a kereskedelem, a fa- és bútoripar, a
specializált gép- és járműgyártás, a szépészet és a
turizmus-vendéglátás ágazatában.
– Nálunk mesterré válhat
az, aki egyrészt felismeri,
hogy a mester cím a szakemberek számára biztosítja a szakmai fejlődés és az
egzisztenciális
életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a
tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez
szükséges ismeretek elsajátítását.
Továbbá teljesíti azokat a
képzési és vizsgakövetelményeket, amelyet szakmájának mesterei tudnak. A
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az év
során folyamatosan képez,
és teremt mestervizsgalehetőséget autóelektronikai műszerész, autószerelő, járműfényező, karosszérialakatos,
bútorasztalos, festő, díszítő,
mázoló és tapétázó, kőműves, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
gépi forgácsoló, hegesztő,
szerszámkészítő, kereskedő,
kézápoló és körömkozmetikus, kozmetikus, speciális

lábápoló mester, pincér-vendégtéri mester, szakács
mester szakmákban. A vállalkozások alkalmazottjait is
segítjük képzésekkel. Információt adunk az IKT eszközök használatáról, amely a
mai világban nélkülözhetetlen. Megtanulhatják és gyakorolhatják, hogy miként tudnak jobban beilleszkedni egy
új munkahelyre, hogyan dolgozhatnak együtt eredményesebben a meglévő vagy
új kollégákkal. Munkahelyi
kollektívák számára csapatépítésre is remek lehetőséget kínálunk tréningjeinkkel
– fogalmazott a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
igazgatója.
Ördög Dóra hozzátette:
– Hazákban új és hiánypótló képzést indítunk Zöldgazdasági szakember címmel.
A globális klímaváltozás
hazánkat is érinti, amely jelentős lokális éghajlatváltozással jár. Ennek eredménye,
hogy a gazdasági, társadalmi, egészségügyi, környezetvédelmi szempontok változásait szem előtt tartva kell
a tevékenységeinket végezni. A jövőben létrejövő változások szükségessé teszik,
hogy a szakmájukat gyakorló mesterek az új feltételek
szerint is tudják végezni
tevékenységüket. Ehhez új
információk,
módszerek,

technológiák,
eszközök,
alapanyagok megismerése
szükséges. A 2022 januárjában induló képzésünkön a
résztvevők megismerik azokat a szempontokat, amelyeket a munkájuk során az
alapanyag kiválasztásától
a hulladékká válásáig ﬁgyelembe kell venniük. Megértik
azt, hogy a zöldgazdaság elveinek használatával hogyan
és miért járulnak hozzá a globális klímaváltozás által okozott hatások lassításához,
a kibocsátások csökkentéséhez, és mit nyernek ezzel
egyénként, vállalkozóként, és
mit tesznek a társadalomért,
mindannyiunkért.
– Vállalkozás indítását és
sikeres fenntartását segítő,
a jogszabályi előírásoknak
történő megfelelést biztosító és szakmai tudást bővítő
képzéseinkről és tréningjeinkről a kamara honlapján
tájékozódhatnak partnereink
– emelte ki a szakképzési
igazgató.
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Kiránduló sorsközösség

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ Nyugdíjas Klubja és a Porta Egyesület közös szervezésében
fedezhették fel Szekszárd nevezetességeit a népkonyha nehézsorsú gondozottjai. A kulturális kalandtúrán
mintegy ötven szegény sorsban élő rászorult vehette
szemügyre a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Babits Mihály Emlékház – a költő szülőházának – kincseit.
A Wosinsky Mór Megyei viselő állandó kiállítás létMúzeum régészeti tárlata rehozói pedig a tájegység
a Tolna megye területén egykori mindennapjainak
élt emberek életmódjának hiteles bemutatására válváltozásait szemlélteti az lalkoztak.
őskortól a honfoglalásig.
Babits Mihály szülőházát
A múzeum látványtárában az anyai nagyapa, Kelemen
a 20. század második fe- József vásárolta meg 1855
lének leginkább jellemző körül. A költő születésének
híradástechnikai berende- centenáriumán, 1983-ban
zéseit sorakoztatták fel a vált a ház véglegesen múkiállítás rendezői. A Tolna zeummá. A patinás ódon
megye évszázadai címet épületben a poéta életút-

ját követhették nyomon a
sorsközösség tagjai, eredeti berendezési tárgyak,
dokumentumok, kéziratok,
fényképek segítségével. Az
emlékházban prof. dr. habil
Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem dékánja,
Kecskemét egykori polgármestere fogalmazta meg
elemző gondolatait – tudományos igényességgel.
A szekszárdi kiruccanás
Dúzsi Tamás pincészetében zárult, ahol amellett,
hogy zamatos borokat kóstolhattak a jelenlévők, és a
vendéglátó előadókészségében is örömüket lelhették a látogatók.

Lengyel pilóták látogatása

A Lengyel Légierő tizenkilenc vadászpilótája tette tiszteletét a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központban
nemrég. A baráti ország honvédeit Farkas P. József, a szociális intézmény alapító-igazgatója fogadta.
A katonák szóvivője el- kiváltképp örömmel jöttek,
mondta, hazájukban kikép- hiszen maguk is vallják és
zőként teljesítenek szol- ápolják a két nép régi barátgálatot. Amikor azonban ságát. A Wojtyla Házat kümeghívást kapnak egy-egy lönösen a szívükbe zárják,
rendezvényre, csapatba tö- hiszen amellett, hogy a szent
mörülve mutatják be műre- lengyel pápáról kapta nevét,
pülő-tudásukat a nagykö- aktív szerepet vállal a lenzönségnek. Magyarországra gyel-magyar baráti-kulturális

kapcsolatok ápolása, fejlesztése terén.
A látogatás diavetítéssel
vette kezdetét, melynek során Tódor Norbert, a Wojtyla
Ház munkatársa dióhéjban
bemutatta az alapítás óta eltelt tizenhat esztendőt, melynek során a romos állapotú
népkonyhából korszerű szociális-kulturális központtá fejlődött a karitatív létesítmény.
A találkozó alkalmával
mindemellett a lengyel
vendégek élvezhették
a magyar konyha kreatív ételeinek különleges ízvilágát, továbbá
a Zwack Unicum és
egyes hazai kézműves
borok nemes zamatát
is megismerhették a
messzi földről érkezettek. Viszonzásul a
lengyel vendégek ajándéktárgyakkal lepték
meg a Wojtyla-sorsközösséget.

Fúvós örömzene az utcán
A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ népkonyhájának utcafrontján, az
ebédosztást megelőzően, örömzenét mutatott be a Kecskeméti Városi Fúvószenekar Kuna Lajos vezényletével a közelmúlt-

ban. A szociális intézmény gondozottjai,
munkatársai és önkéntesei mellett járókelők, valamint az erkélyeiken megjelenő
környékbeli lakók úgyszintén tanúi lehettek
a remek hangulatú hangversenynek.
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Táncosok a Wojtyla Háznál

A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ támogatói folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a jókedv és vidámság állandó vendég legyen a szociális
intézmény sorsközösségének köreiben. Egy pályázat
jóvoltából, öt alkalomból álló interaktív népzenei-néptáncos előadássorozat szemlélői lehetnek a Wojtyla
Ház szegényei.
A program első megva- lauzolta a közönséget a
lósítója a nagyhírű Kecs- néptáncok világába, hakemét Táncegyüttes négy gyományaiba, a viseletek
táncosa volt a napokban. történetébe. A hagyomáAz előadók a népkonyha nyok felelevenítése közgondozottjait és a rendez- ben különböző kiskunsági
vény vendégeit is megtán- táncokat roptak, továbbá
népi- és dramatikus játékocoltatták.
Az együttes művészeti kat mutattak be népzenei
vezetője, Lukács László, hangaláfestéssel.
aki maga is táncolt, elkaA kiváló hangulatú be-

mutató végén a közönséget is bevonták a táncba,
többek között a vendégek
között helyet foglaló Király
József önkormányzati képviselőt és Bujdosóné dr.
Dani Erzsébetet, a Kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatóját.
A május elején kinevezett
új könyvtárigazgató első
alkalommal tisztelte meg
jelenlétével a létesítményt,
hogy közelebbről is megismerje az ott folyó missziós
tevékenységet,
emellett
egyeztessenek a jövőbeni
együttműködésről.

Pompás palacsintás parti

Rádi Tivadar és családja egy mobil palacsintasütő utánfutó „fedélzetén” fogadta a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ gondozottjait a minap, a népkonyha
főbejáratánál. A helyszínen éttermi minőségű palacsintával nyújtottak valódi gasztronómiai élményt a szociális
intézmény szegényeinek.

A palacsinta parti híre váratlanul érte az ebédosztásra
érkezetteket, meglepetésnek
szánta ugyanis a jótékonysági eseményt Farkas P.
József, a Wojtyla Ház alapító-igazgatója, aki közvetlenül
ételosztás előtt jelentette be
a gondozottaknak az örömteli fejleményt. Azonban
mégis sejthették, hogy készülőben van valami, hiszen
a Wojtyla önkéntesei királyi
ruhába öltözve köszöntötték
a sorsközösség tagjait.
– Csak fesztiválokon sütünk palacsintát, mert valamiképpen beleszerelmesedtünk ebbe a tevékenységbe.
Tehát nem pénzért tesszük,
hanem inkább csak hobbiból
sütjük Magyarország legjobb palacsintáját, immáron
három esztendeje. Az ötlet
onnan származott, hogy
feleségemmel buzgó fesztivállátogatók vagyunk, és
időközben úgy döntöttük, mi
is szolgálni szeretnénk valahogy a magyar társadalmat.
Valami finomat, laktatót aka-

runk nyújtani a fesztiválozóknak, ami ráadásul gyorsan
elkészül – mondta egyszerre
hat palacsinta sütése közben Rádi Tivadar, aki sokak
számára bizonyult látásból
ismerősnek, mert mint kiderült, a kecskeméti Alföld Áruházban üzemelteti képkeretező vállalkozását, felesége
pedig, Sallai Ildikó gyógypedagógus-logopédus.
A házaspár Gundel minőségű alapanyagokból készíti
palacsintáit. Mint elmondták, jó érzéssel tölti el őket a

lekváros, fahéjas vagy éppen
kakaós finomságra várakozók látványa, mert „imádjuk,
ahogyan majszolják a még
tűzforró palacsintákat”.
Hozzátették: – Ha időnk
engedi, szívesen segítünk
másokon, hiszen profilunkba
bőven belefér a jótékonykodás, ami csak szándék kérdése, mint minden ezen a
világon...
– Egy település óvodásait, iskolásait pillanatok alatt
el tudjuk látni nagymennyiségű palacsintával, akár egy
falunapon is – hangsúlyozta
sütés közben Rádi Tivadar,
miközben hitvestársa és
leánygyermekük
mintegy
ötszáz darab édes finomságot szolgált fel a népkonyha
sorsközösségének.
– Farkas P. Józsefet régóta
ismerem. Amikor legutóbb
találkoztunk, szóba került
annak gondolata, hogy a
nagy sikerű „Nem adom fel!”
karitatív rendezvény után a
Wojtyla Házban is rendezzünk jótékony célú palacsintasütést, melynek keretében
minden nehéz sorsú ember
annyit ehet, amennyi belefér – mondta mosolyogva a
vendéglátó.
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A lengyel nagykövet baráti látogatása
Lengyel, magyar két jó barát – együtt harcol, s issza borát.
Akár ez a nagyon régi, jól ismert mondás is lehetett volna
a mottója a lengyel nagykövet legutóbbi látogatásnak. Bár
harcról szó sem esett, a borturizmusról annál inkább. Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete ugyanis, látogatást tett Izsákon és Soltvadkerten
a közelmúltban. A színes, egész napot átölelő baráti eseményre Farkas P. József, a Karol Wojtyla Barátság Központ alapítója invitálta a diplomatát és feleségét.
A nagykövet – aki kiválóan
beszél magyarul – elmondta: rendkívül szoros és baráti
viszonyt ápol a kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság Központtal. Jerzy Snopek annak ellenére sem mondta le
térségbeli programját, hogy
Mateusz Morawiecki lengyel
miniszterelnök
budapesti
érkezését várta. Ez pedig annak köszönhető, hogy a lengyel-magyar barátság ápolása rendkívül nagy prioritást birtokát kereste fel, ahol fejelent számára.
leségével, Márta asszonnyal
Izsákon elsőként Csont- megkoszorúzták a Sárfehér
váry Kostka László egykori szőlőfajta mindmáig legsi-

Kályhaosztás
a Wojtyla Házban

Újabb hat rászoruló kapott kályhát a támogatók jóvoltából a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ
közreműködésével. Az adományokat maguk a támogatók adták át a népkonyhára járó szegényeknek a minap.
Régi hagyomány a Wojtyla Házban, hogy Assisi Szent
Ferenc, az állatok védőszentjének, a szegények pártfogójának emléknapja alkalmából egy-egy kályha adományozásával teszik könnyebbé a népkonyhára járó gondozottak téli előkészületét.
A hat fűtőberendezést idén dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester, Király József, a Freeline Kft. tulajdonosa,
önkormányzati képviselő, Gulyás István, a Félegyházi
Pékség tulajdonosa, Slonszki Attila, a Plan Zrt. igazgatósági tagja, Balassa Sándor, a Bácska Gumi Kft. tulajdonosa, valamint az OTP Bank Dél-Alföldi Régiója ajánlotta fel.

Farkas P. József, a népkonyha vezetője kívánt kellemes,
meghitt téli napokat, ünnepeket az új kályhatulajdonosoknak
A népkonyha udvarán megtartott ünnepségen Durányik László vezényletével a Kodály Iskola Aurin Leánykara énekelt, emelve ezzel az esemény meghittségét. Az
adományozókat és a rászorultakat elsőként Farkas Pál, a
Wojtyla Ház munkatársa köszöntötte.
A jelenlévő adományozók közül Király József is szólt a
jelenlévőkhöz, mondván: – Adni jó! Különösen úgy, hogy
tudjuk, biztosan jó helyre kerül az adomány, a Wojtyla
Háznak köszönhetően.
Végül a városatya hozzátette: bízik benne, a kályha
mellé lesz tüzelőjük is a családoknak. Amikor majd átérzik a meleget körülötte ülve, gondoljanak rájuk, adományozókra, akiknek a szívében ugyanaz a jóleső, önzetlen
melegség, szeretet lobog.
A fűtőberendezéseket Facol Lajos, a Wojtyla Ház hűséges ezermester önkéntese szállította házhoz.
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keresebb
termesztőjének
emléktábláját. A vendégek
részére Tetézi Lajos izsáki
helytörténész és Oreskó Imre
(akinek köszönhetően eredetvédett szőlő lett a Sárfehér)
mutatták be Csontváry Kostka László munkásságát.
A lengyel diplomata és hit-

vestársa azonban nem csak
a szavak szintjén találkozhatott a Sárfehérrel, ugyanis
utazásuk következő megál-

lója a Gedeon Birtok volt. Természetesen a borászatban
alkalmuk is adódott a Sárfehér megízlelésére. Csiszer
László értékesítési vezető
bemutatta számukra a pincészetet, így a borkészítés
folyamatába is betekintést
nyerhettek.
A házaspár ezt követően
a helyi Szent Mihály templomban megtekintette az ott
őrzött Szent II. János Pálvér
ereklyét. Az eseményen
Bajkó Zoltán plébános és dr.
Bozóky Imre megbízott polgármester is részt vett.
A Vino Étteremben elfogyasztott ebédet követően Soltvadkertre vezetett a
„nagyköveti út”, egyenesen a
Frittmann Borászathoz. Frittmann István mutatta be a
testvérpár családi vállalkozását, melynek során szó esett
a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről is. Természetesen
Soltvadkerten sem maradhatott el a borkóstoló.
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Segítésre váró
fülöpházi kislány
Kincső álma, hogy
egyszer a húgával fogócskázhasson
és önállóan kiszaladhasson
a támogatószolgálat autójához (akik az
óvodába szállítják) és ő maga
csukhassa be az autó
ajtaját.
A fülöpházi kislány most
újabb műtét előtt áll. 2022.
január 25-én ismét Barcelona az útirány (csak ott
tudnak hatékonyan segíteni
rajta), és újabb 22 bemetszés vár erre a harcos pici
lányra. A műtét és a reha-

bilitáció
költségei
meghaladják a
család anyagi
lehetőségeit. Kerek
egyháza
már ös�szefogott,
hogy segítsen, de
nemcsak a
kisváros lakói,
hanem
mások
is sokat segíthetnek
adományaikkal.
Támogatásoddal az alábbi számlaszámon tudod
Kincsőt segíteni:
Horváth Kincső
Takarékbank:
51700117-18252635
Fontos a közleményben
feltüntetni, hogy „adomány”!

