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Kályhákat adományoztak rászorulóknak
A tél közeledtével tüzelőberendezé-
seket ajánlottak fel nagylelkű üzletem-
berek, cégvezetők és intézmények a 
szegénysorsban élők számára. Az 
adományokat hagyományosan 
Szent Ferenc emléknapján, október 
4-én adták át ünnepélyesen a Karol 
Wojtyla Barátság Központ udvarán.

Énekszóval köszöntötték a megje-
lenteket a jótékonysági rendezvényen. 
Az eseményen Lévai Jánosné önkor-
mányzati képviselő Assisi Szent Ferenc 

életéről és munkásságáról beszélt.  Ő 
volt az a szent, aki gazdagnak szüle-
tett, de sorsközösséget vállalt a szegé-
nyekkel, és egész életére elkötelezte 
magát Isten szolgálata mellett. Rá 
emlékezve ajándékozzák meg évről 
évre egy-egy kályhával a leginkább 
rászorultakat. Ezúttal kilenc fűtőeszköz 
talált gazdára. Új tulajdonosaik nagy 

örömmel vették át az adományokat, 
melyeknek köszönhetően idén már 
biztosan nem kell fagyoskodniuk.

Akik pedig felajánlást tettek: Király 
József, a Free Line Kft. tulajdonosa, 
önkormányzati képviselő, Balassa 
Sándor, a Bácska Gumi Kft. ügyveze-
tője, Gulyás István, a Félegyházi 
Pékség tulajdonosa, Kocsis Pál izsáki 
vállalkozó, az Alföldi Garabonciás 
Kft. ügyvezető-tulajdonosa, Slonszki 
Attila, a Plan Zrt. igazgatósági tagja, 
Józsa Zsigmond, a Fókusz Takarék 
ügyvezető igazgatója, Windheim 
József az OTP Bank Zrt. Dél-Alföldi 
Régiójának ügyvezető igazgatója, 
valamint dr. Finta József érseki hely-
nök, a Kecskeméti Római Katolikus 
Főplébánia plébánosa, továbbá 
Farkas P. József, a Wojtyla Ház alapí-
tó-igazgatója.
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Táborozók 
tárlata

A XV. Kiskunsági Alkotótábor 
kiállítással egybekötött záróün-
nepségét tartották október elején 
az Erdők Hete keretében, a 
bugaci Bucka Szálló oktatási 
kabinetjében.

A Kiskunsági Erdészeti és 
Faipari Zrt. támogatásának és a 
táborban résztvevő művészek mun-
kájának köszönhetően, minden 
alkalommal értékes alkotásokkal 
gyarapszik a tábor anyaga.

Idén sem volt ez másként: 15 
művész – mintegy fele határain-
kon túlról érkezett – keze-munká-
jában gyönyörködhettek a ren-
dezvény érdeklődői. Az alkotások 
mindegyike a bennünket körülöle-
lő táj páratlanságát dicsérte.

Az ünnepségen Sulyok Ferenc, 
a Kefag Zrt. vezérigazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
Székely Márta, a cég nyugállo-
mányú gazdasági vezérigazgató 
helyettese – aki 15 évvel ezelőtt a 
tábor egyik megálmodója volt és 
azóta is aktív részese –, osztotta 
meg gondolatait az idei táborról.

Az ünnepséget követően a ven-
dégeket egy újonnan kialakított 
erdőrészbe invitálták, a Trianon-
liget felavatására.

Október elején díjátadó gálamű-
sor keretében tartották meg a 
Katona József Színházban a Város 
Napja ünnepséget, ami Kecskemét 
életében minden esztendőben a 
legkiemelkedőbb események egyi-
ke. Ugyanis Nagy Lajos király 
korából egy 1368. október máso-
dik napján keltezett oklevél említi 
meg Kecskemétet, mint oppidumot.

A Város Napján a Kecskemét 
Város Díszpolgára kitüntető címet 
dr. Farkas Gábor DLA építész, 
címzetes egyetemi tanár vehette át 
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mestertől (felvételünkön). Kecs—
kemét Városért Egészségügyi Díj: 
dr. Mátyássy Adrienn, a Bács-
Kiskun Megyei Kórház Pszichiátriai 
Osztályának osztályvezető főorvo-
sa. Bozsó János-díj: Bella Rózsa, 
Pilinszky János-díjas grafikusmű-
vész. KodályZoltán-díj: Erdei 

Péter karnagy, címzetes egyetemi 
tanár a Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézet nyugal-
mazott igazgatója. Katona József-
díj: Pál Attila, a Kecskeméti 
Katona József Színház színművé-
sze. Kada Elek-díj: Öveges 
László, Kecskemét főépítésze. A 
2018/2019-es tanévben huszon-
negyedik alkalommal rendezte 
meg a Béke Általános Iskola a 
„Kecskemét Város Polgára leszek” 
versenyt, amit az Arany János 
Általános Iskola csapata nyert 
meg. 

A díjátadó gála végén Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkár 
jelképesen átadta Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármesternek és 
Cseke Péternek, a kecskeméti 
Katona József Színház igazgató-
jának a Nemzeti Színházi 
Minősítést.

A Város Napja

Szentmise és terményáldás 
a műkerti kápolnában

Kecskeméten, a műkertvárosi Assisi Szent Ferenc templom 
búcsúi szentmiséjén a szakrális hely névadójára, védőszentjé-
re emlékeztetett homíliájában dr. Bábel Balázs, Kalocsa-
Kecskemét érseke, miközben idén is főpapi áldásban részesül-
tek azok a zöldségfélék, gyümölcsök, amelyeket a kápolna 
oltára elé helyeztek Gulyás János, a Bács-Zöldért Zrt. kereske-
delmi igazgatója felajánlásaként.

A ferences rend megalapítója, 
Itália, az állatok, a kereskedők és a 
természet védőszentje tiszteletére 
szervezett programsorozat október 
4-én – Assisi Szent Ferenc emléknap-
ján – nagyszabású ünnepséggel 
vette kezdetét a műkertvárosi kápol-
na előtti téren, majd a nap délután-

ján jótékonysági kályhaosztást szer-
vezett a Karol Wojtyla Barátság 
Központ, melynek keretében egy-
egy kandallót vehetett át kilenc 
rászoruló család, nagylelkű vállalko-
zók, továbbá egyházi- és karitatív 
intézmények felajánlásával.

Az eseménysorozatot október 

6-án terményáldás és búcsúi szent-
mise zárta, melyet dr. Bábel Balázs 
Kalocsa-Kecskemét érseke celebrált, 
aki beszédében hangsúlyozta: 

– Szent Ferenc, a középkor legki-
válóbb Krisztus-követője számára 
magától értetődött, hogy a látható 

világ Isten teremtménye. 
Jézus sok hasonlatát a 
teremtett világból vette. 
Mint amikor azt mondta, 
hogy nézzétek az ég 
madarait, a mezők virága-
it, ezek nem gyűjtögetnek, 
Isten mégis megtartja őket, 
gondot visel rájuk. Amivel 
persze nem azt jelentette 
ki Jézus, hogy nem kell 
dolgoznunk, hiszen a 
növény- és állatvilág is 
megküzd a maga fennma-
radásáért, ám felesleges 
aggodalmaskodnunk a 
jelent és az eljövendőt ille-

tően. Isten gondviselése azon a szin-
ten érvényesül, amelyen egy teremt-
ménynek célt ad. A növények a 
magból kivirágozva termést hoznak, 
ezzel beteljesítik az isteni tervet. Az 
ember célja ettől sokkal magasabb 
rendű: eljutni Isten országába. Ennek 
kifutópályája pedig a földi élet. 

Dr. Farkas Gábor és 
Szemereyné Pataki Klaudia
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

A bölcs szív bölcs tanítóra vágyik
Farkas P. József újságíró legutóbb annak járt utána, mire szá-
míthatnak az új tanévben a katolikus iskolák tanulói. 
Mindemellett szó esett arról is, miként halad a Nagytemplom 
felújítása, illetve milyen létesítmény felépítését tervezik 
Homokbányán, valamint új plébános került Matkópusztára.

– A Kossuth Rádió nyilvá-
nossága előtt Kecskeméten, a 
Nagy templomban nyitotta 
meg az új tanévet. Érdekelne 
bennünket az is, hogy miről 
számolt be a szűkebb tantes-
tületi értekezleteken. 

– A társszékesegyházban szokás 
szerint a Szentlelket hívtuk segítsé-
gül. A vasárnapi olvasmányok közül 
idéztem egy idevágó részt, mégpe-
dig a Sirák fia könyvéből, miszerint: 
„A bölcs szív nyitva áll a bölcsek 
szavának, s a bölcs kívánsága: a rá 
hallgató fül”. Másképpen kifejezve: 
a bölcs szív bölcs tanítóra vágyik. Ez 
az ifjú Salamonra és a 12 éves 
Jézusra is elmondható volt. 
Szeretnénk, ha növekedett korban a 
kegyesség, a bölcsesség a mai gye-
rekek vonatkozásában is érvényes 
lenne. Prédikációimba rendszerint 
igyekszem néhány aktualitást is 
beleszőni. Örömmel veszem a médi-
umok közreműködését, mert mi lelki-
pásztorok a szentmiséken nem csak 
a jelenlévő, Krisztusban szeretett 
testvéreinket kívánjuk megszólítani. 
Beszédeinket és egészében az ünne-
pi szertartást a hitélet világában 
kevésbé vagy egyáltalán nem jára-
tos szélesebb nyilvánosság figyelmé-
be egyaránt ajánljuk. 

– Ami a tantestületi értekezleteket 
illeti, egyértelműen megmutatkozik 
mindig, hogy az iskolai oktatás termé-
szetszerűleg újabb és újabb feladato-
kat ad az egyház számára, amik 
nyilvánvalóan gondokkal járnak. 
Ezeket muszáj valamiképp áthidal-
nunk. Minden iskolában más szem-
pontok merülnek fel. Általánosságban 
aligha lehet meghatározni, mikor mi 
hangozzék el az értekezleteken. A 
helyi sajátosságokat és a hallgatóság 
összetételét figyelembe véve kell 
megfelelő, krisztusi választ találni a 
felmerült kérdésekre.

– Tapasztalhatók súlyos 
gondok a felekezeti iskolák-

ban? Úgy tűnik, az egyház 
pedagógusai nem háborog-
nak, viszont az állami fenntar-
tású oktatási intézmények-
ben, mintha sztrájkhangulat 
lenne.

– Az állami tanintézetekről illeté-
kesség és ismeret hiányában nem 
kívánok véleményt nyilvánítani, azon-
ban annak kiváltképpen örülök, hogy 

az egyházi iskolák tantestületeiben 
lélekromboló feszültség nem érzékel-
hető. 2002 és 2008 között nehéz 
helyzetbe kerültünk, mert Egyházunk 
nem kapta meg a törvényben meg-
szabott állami normatívát, annak ide-
jén mégsem szüneteltettük az okta-
tást, legfeljebb Budapesten kivonul-
tunk a Hősök terére, jelét adva jogos 
panaszunknak. Tanáraink illetménye 
pontosan megegyezik az állami isko-
lákban oktatók keresetével. Úgy érzé-
kelem, pedagógusaink számára 
inkább az okoz gondot, hogy egyes 
tanulók nehezebben fegyelmezhetők, 
ha a fiatalok rendbontást követnek el. 
A liberális értékrend ugyanis inkább 
azt sugallja a világnak, hogy a gye-
rek tegye azt, amit jónak lát – szá-
monkérés nélkül.  Más szavakkal: 

gyakran még a szülők is csemetéik 
mellé állnak, nekik adnak igazat, 
ahelyett, hogy észrevennék, a tanítók-
nak – pont a nebulók érdekében – 
megalapozott követelményeik van-
nak. Hiányzik tehát a fegyelmezhető-
ség. 

– Lassan halad a kecskemé-
ti Nagytemplom rekonstrukci-
ója. Sokan együtt szeretnék 
látni – megszépülve – a szin-
tén felújítás alatt álló város-
házával…

– Rendkívül összetett kérdés ez, 
így nem könnyű tárgyilagosan nyilat-
kozni róla. Az önkormányzat kifeje-

zett kérésére a Hírös7 rendezvény-
sorozat időtartama alatt leállítottuk a 
munkálatokat, szabaddá tettük az 
általuk igényelt építési területet. 
Írásbeli válaszomban ugyanakkor 
jeleztem feléjük, hogy a rövid kény-
szerszünet komoly nehézségek elé 
állított minket, ugyanis ütemtervek 
szerint történik a felújítás. Egy-egy 
részfolyamat összefügg a többivel, 
ha pedig a láncolat valahol megsza-
kad, szanaszét gurulnak a láncsze-
mek. Mondhatnám, a kivitelezők 
ezidő alatt másutt láttak munkához, 
amikor pedig hozzánk kellene visz-
szatérniük, addigra bottal üthetjük a 
nyomukat. Minden nehézségünk 
ellenére azonban teljesítettük a 
városháziak kérését. Ezenfelül – 
hogy csak egyetlen példát említsek 

– a toronyban évszázadok alatt fel-
gyülemlett sok-sok tonna madárürü-
lék szintén eltávolításra vár, ám nincs 
ember, aki erre vállalkozna. Nem is 
sorolom tovább…

– Új egyházi létesítmény 
épül a Homokbányánál – 
szóltak a korábbi hírek. 
Meséljen a tervekről!

– Csak beszéltünk ilyesmiről, ter-
vezési szakaszba még nem jutott a 
projekt. Az építkezés első lépéseként 
nevünkre kell íratni a vonatkozó 
földterületet, ugyanis az nem a város 
tulajdonában van, hanem az egyik 
minisztériumé. Ráadásul épületek is 
találhatók rajta, amelyek bontásra 
várnak. Az építőipari kivitelezés nem 
a mi asztalunk, csupán szükségből 
fogunk hozzá ilyesmihez. Jómagam 
legszívesebben csak lelkipásztori 
munkát végeznék. Ha felfogadnánk 
egy generálkivitelező céget, pillana-
tok alatt elfogyna a pénzünk. 
Általánosságban igaz, hogy minimá-
lis szakembergárdával dolgozunk, 
mert többre nem futja. Összefoglalva 
tehát: a terveket a lehetőségekhez 
kell igazítanunk, mindazonáltal első-
ként történjen meg az átírás. A régi 
katolikus temető helyére megálmo-
dott óvoda beruházásunkról azon-
ban nem mondtunk le, ezért sem 
bocsátottuk áruba a szóban forgó 
ingatlant, ám ennek megvalósítása is 
évekbe fog telni. 

– Új plébánost kapott Mat-
kó puszta. Miért?

– Fiatalember az illető lelkipász-
tor, Széchenyi Attilának hívják. Több 
helyen szolgált plébánosként – min-
denki megelégedésére. Remél-
hetőleg itt éppúgy helyt fog állni. 
Szeretnénk, ha Matkópuszta lélek-
ben is felvirágozna. Aki végigmegy 
utcáin, észreveheti, hogy sokkal élet-
képesebb ez a településrész, mint 
azt sokan hiszik. Például nincsenek 
üres házak, a Kecskeméttől távolabb 
eső, eldugott kis falvakkal ellentét-
ben. Számtalan fiatal választja lak-
helyéül Matkót, ezért is vagyunk 
nagy reménységgel a jövőt illetően. 
Komoly lelkipásztori munkát kell 
végeznünk itt, mert szükség és igény 
is mutatkozik rá. 

Dr. Bábel Balázs
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Hagyományteremtő munkacsoport

Jövőre lesz tíz esztendeje, hogy 
megkezdte működését a Kecskeméti 
Városházán az egyházügyi munka-
csoport. Ennek kapcsán beszélgetett 
munkatársunk e közösség vezetőjé-
vel, Lévai Jánosné önkormányza-
ti képviselővel.

– Hosszú előkészítés előzte meg 
annak idején munkacsoportunk 
megalakulását. Előtte felkerestük az 
egyházak és intézményeik, illetve 
egyes civil szervezetek vezetőit, 
akik szintén bekapcsolódtak a mun-
kába. Együttműködésünk napjain-
kig töretlen. 

– Milyen eredményekről 
tud beszámolni?

– Immáron hetedik esztendeje az 
Alföld Idegenforgalmi Alapítvány 
kuratóriumi elnökével, Deutschné 
Sípos Irénnel közösen emlékkonfe-
renciákat szervezünk. 2013-ban 
Mindszenti József hercegprímásra, 
majd Szent Pió atyára, Szent II. 
János Pál pápára, Szent Terézre, 
Boldog Batthyány-Strattmann 
Lászlóra, Szent Ritára és a segítő 
szentekre, idén szeptemberben 
pedig Szent István államalapító kirá-
lyunkra emlékeztünk. Jövőre Szent 
Imre herceg, 2021-ben Szent László 
király életpályája kerül majd figyel-
münk középpontjába. A sorozatot 
előreláthatóan 2022-ben zárjuk a 
magyar szentek megismertetésének 
szándékával. Emellett imafüzetek és 
egyéb vallási kiadványok megjelen-
tetésével és ingyenes közreadásával 
is szolgálni kívánjuk Kecskemét pol-
gárainak lelki gazdagodását. Azon 
dolgozunk, hogy értéket közvetít-
sünk minden érdeklődő számára, 
kiváltképpen a fiatal korosztály felé. 
Úgy érzem, e tekintetben hagyo-

mányt teremtettünk a városban. 
Kezdeményezéseink – melyek 
között jelentős számban szerepelnek 
koncertek, templomi búcsúk, körme-
netek – a helyi média tudósításai 
között is rendszeresen helyet kap-
nak. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy működésünk alapvető feltétele 
Kecskemét Önkormányzata és 
további szervezetek hathatós segít-
sége, amelyekre eddig mindannyi-
szor bizton számíthattunk. 

– Milyen programokat való-
sítottak meg az elmúlt évek 
során?

– Munkacsoportunk nem kizáróla-
gos közege annak a fáradozásnak, 
amely révén önkormányzatunk elő 
kívánja mozdítani városunk egyházi 
életének fellendülését. Képviselő-
testületünkkel közösen létrehoztunk 
egy pénzügyi alapot, amelyen keresz-
tül jelentős anyagi forrással járultunk 
hozzá a történelmi egyházak és más 
kisebb felekezetek programjainak 
megvalósításához. 2019-ben 35 mil-
lió forint állt rendelkezésére, amit tag-
létszámuk arányában oszthattunk fel 
a vallási közösségek között. Az adott 

juttatást akár kisebb beruházásokra, 
vagy például táborozásra, könyvki-
adásra, hangversenyek szervezésére 
is felhasználhatták. 

– Milyen célokat fogalmaz-
tak meg a jövő évre nézve?

– 2020 szeptemberében hazánk 
ismét Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust rendezhet Budapesten, 
melyen városunk kulturális vonatko-
zásban is képviseltetni kívánja 
magát. Terveink között szerepel egy 
nagyszabású kiállítás létrehozása a 
fővárosban, melynek keretében 
kecskeméti alkotóművészek munkáit 
mutatnánk be a nagyközönségnek. 
Bízom benne, hogy az újonnan meg-
alakuló közgyűlés is támogatni fogja 
a szóban forgó tárlat létrejöttét. 

Az egyházak, az egyházi oktatási 
intézmények és civil szervezetek 
nevében Lévai Jánosné képviselő 
ezúton is köszönetét fejezi ki az 
önkormányzatnak és Szemereyné 
Pataki Klaudia polgármesternek a 
támogatásért, hiszen a komoly hoz-
zájárulás nélkül az egyházügyi mun-
kacsoport nem tudná betölteni külde-
tését.

Új közösségi teret avattak
Kerítéssel körbevett szabadidő 
közösségi teret alakítottak ki 
Kecskeméten, az Apponyi Albert 
téren, két civil szervezetnek köszön-
hetően. Százdi József, a Gyerkőcök 
Alapítvány vezetője, és Szamler 
László, a Lakótelepi Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumi tagja adták 
át október 4-én a közösségi tér kul-
csait a használóknak: a Magyar 
Ilona Általános Iskolának, a Hosszú 
utcai óvodának, és az Eyva Háznak 
– tájékoztatott a KEOL honlap.

– Egyéves előkészítő munka előz-
te meg a mai avatást – nyilatkozta 
Szamler László. – Ez a terület koráb-
ban szennyezett része volt a város 
szívének: hajléktalanok és drogosok 
tengődtek itt általában. Ezt az álla-
potot szüntettük meg most, az átala-
kítással.

A két alapítványból alakult kon-
zorcium a közösségi tér kialakítása 
előtt megkérdezte a későbbi hasz-
nálókat, hogy mit szeretnének a 

téren. Az iskola futópályát, szabad-
téri oktatási lehetőséget és kerti 
ágyásokat kért, az óvoda kerítést, 
az Eyva Ház pedig szabadtéri jóga 
órák megtartásának helyére tett 
javaslatot.

A beruházás során padokat helyez-
tek ki, kerékpártárolót építettek, s a 
költségek jelentősebb részét a helyi 
önkormányzat állta, a többi pénzt a 
két alapítvány adta össze. A projekt 
szakmai részébe a Kocsis Pál 

Mezőgazdasági és Környe zetvédelmi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola is 
bekapcsolódott, és vállalták azt is, 
hogy a későbbiekben – az iskola és 
az óvoda segítségével – megoldják 
a park fenntartását.

Lévai Jánosné
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Bugaci kirándulás
A Kiskunsági Nemzeti Park és a 
bugaci Karikás Csárda támogatá-
sával, szeptember végén autóbu-
szos kiránduláson vettek részt a 
Porta Egyesület és több más kecs-
keméti civil szervezet tagjai, önkén-
tesei.

Tóth Endre, a KNP munkatársa 
Bugac község és a körülötte elterü-
lő rónaság múltjáról, jelenéről, 
valamint a helyi Pásztormúzeumban 
az alföldi állattartás hagyományai-
ról tájékoztatta a résztvevőket. 
Kovács Zoltán, a Karikás Csárda 

tulajdonosa jóvoltából, a túrázók 
lovasbemutató részesei lehettek, 
majd lovas kocsin utazva is megte-
kinthették ezt a gyönyörű vidéket. 
Az élménydús szabadidős prog-
ram végén a nagyhírű csárda meny-
nyei ízeit élvezte a kiránduló 
közösség.

Az aktivisták egyúttal megemlé-
kezést tartottak a Porta Egyesület 
és Kiskunsági Nemzeti Park által 
felállított Krisztus-keresztnél, és 
elhelyezték koszorúikat a szakrális 
emlék lábazatánál. 

Interjú Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterrel

Emberközpontú városra van szükségünk
Az alapvető emberi értékek megszilárdítása Kecskeméten – ez 
szerepel Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hosszú 
távú tervei között. A megyeszékhely intézményeinek, útjainak 
felújításán túl egy emberközpontú város kialakítását szeretné 
elérni újraválasztása esetén a következő ciklusban – ahogy az 
a vele készült interjúból is kiderül.

– Hogyan értékeli az elmúlt 
öt évet? Miket tekint a legna-
gyobb eredménynek?

– A 2014-es önkormányzati kam-
pányban azt ígértem, hogy több 
forrást juttatunk a külső városré-
szeknek. Ezen a területen éreztem 
ugyanis nagy elmaradást, amelyet 
mindenképpen rendezni kellett. Az 
egyik legnagyobb siker, hogy ezt 
az ígéretemet valóra válthattam. Túl 
azon, hogy a folyamatosan növek-
vő adóbevételeknek köszönhetően, 
saját erőből is jelentős lakossági 
önerős útépítéseket végeztünk, 
ehhez jött az a négymilliárd forintos 
állami forrás – hangsúlyozom, nem 
uniós pénz, hanem hazai, magyar 
támogatás –, amelyből az útépíté-
sek terén évtizedes lemaradásokat 
sikerült behozni. Összesen több 
mint hetven utcát építettünk meg, és 
ezek csak a lakossági önerős utak, 
a meglévők felújítása is folyamato-
san zajlott, egyebek között a Géza 
fejedelem körúton, a Csabay Géza 
körúton, az Egyetértés és a Kaffka 
Margit utcában. E tekintetben 
tavaly tudtunk nagyot lépni, amikor 
elkészült a Szolnoki és a Kiskőrösi 
út, a Búzakalász utca, a Mindszenti 
és a Szent László körút felújítása. 

Igyekeztünk egyensúlyban tartani a 
lakossági és a gazdasági szféra 
érdekeit, hiszen egy-egy járda vagy 
kerékpárút építése ugyanolyan fon-
tos 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 infra-
struktúrával kapcsolatos fejlesztése-
ket, mert még mindig nagyon sok a 

megoldandó feladat. Nem 
kudarcnak nevezném, 
hanem akadályokkal teli 
kihívásnak. Nagyon kiter-
jedt a város, rendkívül meg-
növekedett a gépkocsik 
száma. Roham tempóban 
kellene végezni a további 
beruházásokat, csakhogy 
az igen bonyolult és hosz-
szadalmas közbeszerzési 
eljárások, valamint az épí-
tőipari kapacitáshiány 
miatt lassabban haladunk, 
mint ahogy szeretnénk. A 
türelmetlenség emberi tulaj-
donság, én magam is az 
vagyok. Holott idén is 
számtalan közlekedési 
beruházást hajtunk végre, 
lényegében mi magunk köt-
jük le a térség útépítői 

kapacitását. Már használható a 
Kuruc  körúti aluljárónál az új körfor-
galom, elkezdődött Homokbányán a 
déli feltáró út építése. Az Arborétum 
melletti körforgalom is hamarosan 
elkészül. Jelzőlámpás csomópontok 
épülnek az Irinyi út – Március 15-e 
utca és a Mártírok útja – Klebelsberg 
út kereszteződésében, tovább épül a 
Károly Róbert körút és hamarosan 

elkezdhetjük Hetényegyháza bekö-
tését az autópályába. Nagyon jól 
állunk a Nyíri út – Akadémia körút 
– Csabay Géza körút találkozásá-
nál tervezett körforgalom kialakításá-
val is, reményeink szerint ott hamaro-
san megtörténhetnek a közműkiváltá-
sok. És persze kisebb, de a lakosság 
számára nagy jelentőségű beruhá-
zások is zajlanak. Megkezdődött a 
Dobó körút járda- és zöldfelület fel-
újításának második üteme és szintén 
tart már a hetényegyházi kerékpárút 
felújításának befejező üteme.

– Milyen terveket valósíta-
na meg a következő ciklus-
ban?

– Nagyon sok tennivaló van még, 
én pedig nem szoktam félmunkát 
végezni. Ha bizalmat kapok a kecs-
kemétiektől, akkor az útépítéseket 
még nagyobb gőzzel kell folytatni. 
Rutinunk már van benne, remélem, 
hogy győzik majd kitartással és 
kapacitással a kivitelezők. Emellett 
ott vannak az intézményi felújítások, 
építkezések és a Modern Városok 
Programja keretében olyan jelentő-
ségű fejlesztések, mint a városháza 
felújítása. A jövőbeni céljaim között 
szerepel még az is, hogy az épí-
tés-szépítés mellett Kecskemét legyen 
egy emberközpontú város. Az ezzel 
kapcsolatos konkrét elképzelések 
körvonalazódnak már. Ami biztos, 
hogy egy elanyagiasodott világban 
ideje megszilárdítani az alapvető 
emberi értékeket.

Szemereyné 
Pataki Klaudia
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Fesztivál és fogathajtás Izsákon
Az izsáki fogathajtó pályán 2019. szeptember 27-29. között 
zajlott a 2019 évi 50. Magyar Fogathajtó Országos Bajnokság 
döntője, ami más programokkal együtt igazi őszi fesztivállá 
nőtte ki magát. A városi kitüntető címek átadásán prof. dr. 
Kásler Miklós és Lezsák Sándor köszöntötte a megjelenteket.

Győztesek

Már csütörtökön, az első állatorvosi 
szemlével és a nemzeti B kategóriás 
kettes fogatok, valamint a parafogat 
kategória díjhajtó versenyével elkez-
dődött a hármas jubileumot ünneplő 
Magyar Fogathajtó Országos 
Bajnokság döntője. (Négyes kategó-
riában 50 éve, kettesben 40 éve, 
egyesben pedig 25 éve írták ki az 
első magyar fogathajtó bajnoksá-

got.) Az izsáki versenyen a CAN-A 
kategóriás egyes, kettes és négyes 
fogatok, a CAN-B kategóriás kettes 
fogatok versenyeztek a bajnoki 
címekért. A viadal egyben CAI3*-os 
négyes fogathajtó verseny is, mely a 
FEI Fedeles Világkupára való 
minősüléséért is zajlik. Az országos 
bajnoki döntőn 54 fogat vett részt. A 

világkupa pontszerzésért cseh, 
román és svájci versenyző is indult. 
A díjhajtás, a maratonhajtás és az 
akadályhajtás összesített eredmé-
nyei alapján: Meskóné Orosz Mária 
(Üllő) egyes fogat, ifj. Galbács 
Ferenc (Szilvásvárad) kettes fogat A 
kategória, Dobrovitz József (Vecsés) 
négyes fogat, valamint kettes fogat B 
kategóriában Juhász Zoltán 
(Cegléd) lett az idei év magyar baj-
noka. Ezzel az eredménnyel 

Meskóné Orosz Mária megvédte, 
míg Dobrovicz József a 11. magyar 
bajnoki címét szerezte meg.

Köszöntők

A fogatható pályán felállított nagy 
sátor adott otthont szombat délután 
az ünnepi köszöntőnek és a kitünte-

tő címek átadásának. Az ünnepsé-
gen Mondok József polgármester 
mellett prof. dr. Kásler Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minisztere és Lezsák Sándor, az 
országgyűlés alelnöke, a térség 
országgyűlési képviselője köszön-
tötte a jelenlevőket.

Mondok József köszöntőjében 
emlékeztetett, hogy a közel százéves 
múltra visszatekintő Izsáki Sárfehér 
Napok, a frissen elkészült és hama-
rosan átadásra kerülő központi 
parkban még nem volna szerencsés 
a rendezvényeiken szokásosan 
megjelenő tömeg mozgatása. 
Őrizve a régi hagyományokat, de 
egyben újakat is teremtve, mintegy 
modernizálva a régi programot, így 

került sor az őszi fesztivál megszer-
vezésére. Remélve, hogy a tartalma 
a mai, vidéken élő fiatalok számára 
is vonzó lehet. Ez a rendezvény 
egyben a vidékfejlesztési progra-
mok népszerűsítését, megismerteté-
sét is szolgálja. Az önkormányzati 
ciklus zárása kapcsán címszavak-

ban beszámolt az öt év munkájáról, 
kiemelve, hogy ezalatt közel hét mil-
liárd forintnyi beruházás és fejlesztés 
valósult meg Izsákon. Köszönetet 
mondott a lakosságnak, hogy meg-
értő támogatásukkal együtt formál-
hatták szeretett városuk arculatát, és 
még szebbé, még élhetőbbé tették. 
Reményét fejezte ki, hogy az októ-
ber 13-án felálló új vezetés is élvezi 
majd azt a kormányzati támogatást, 
amellyel hasonló eredményeket 
érhetnek el, mint ebben a ciklusban 
sikerült.

Kásler Miklós köszöntőjében 
nagyrabecsülését fejezte ki a város 
iránt, mert az szellemiségében őrzi a 
magyar népi kultúrát és hagyomá-
nyokat.

– A fogathajtás fővárosa, Izsák 
megérdemli azt, hogy mindenki előtt 
megköszönjem azt a lelkes munkát 
és kitartást, amit a magyar lótenyész-
tés és lovassport újraélesztéséért tett 
– fogalmazott a miniszter.

Lezsák Sándor köszöntőjében 
elmondta, hogy a vidék nemcsak 
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azért van, hogy élelmiszerrel lássa 
el az országot, hanem azért is, hogy 
otthon legyünk benne.

– Egy város annyit ér, amennyi 
értéket képes kitermelni magából a 
család, a közösség érdekében. 
Izsákon négyzetre emelték a kiváló-
ságot – mondta Lezsák Sándor és 
hangsúlyozta, hogy minden ember-
ben van tehetség és képesség, 
melyet mozgósítani kell, ez úgy az 
egyén, mint a különböző szerveze-
teknek és a kormányzatnak is felelős-
sége: olyan helyzetet teremteni, 
mely a képességet mindenkiből 
külön-külön előhívja.

Kitüntetések

A köszöntők és az Izsáki Sárfehér 
Néptáncegyüttes műsora után került 
sor a városi kitüntető címek átadásá-
ra. A város 2019-évi kitüntetettjei:

Izsák Város Képviselő-testülete 
Díszpolgári címet adományozott 
Gera Árpád Zoltánné részére. 
Izsákért Emlékplakettet vehetett át 
Bajkó Zoltán plébános, Dudás 
László, Oláh Ibolya, az Ezüst Gólya 
Nyugdíjas Klub, Gyallai Éva, Kapás 
Zoltánné, Mankovics Mihály &amp; 
Mankovics Mihályné, Ö. Kovács 
Tibor, Radványi-Nagy Ilona Amália, 
Szabóné Pápa Edit, és Faragó 
Gábor. Virágos Izsákért elismerés-
ben részesül: Németh Ferenc, 
Szekeres Gyuláné, Mezei Mihályné.

Emlékmű

Pénteken délután, Zetényi-Csukás 
Ferenc adományaként állíttatott 
Kunhuszár dombormű avatására, ben-
sőséges ünnepség keretében került sor 
a megújult központi parkban. A Turi-
Török Tibor szobrászművész készítette 
alkotás, egyrészt Csukás András 

(1762–1831) egykori izsáki főbíró 
emléke előtt tiszteleg, másrészt a 
Csukás család kun eredetét is idézi. Az 
emlékmű arra is emlékezet, hogy a 
hagyomány szerint az Izsák és 
Orgovány közötti út mentén a XIX. 
században állt egy fából faragott 
kunbaba. Mint ismeretes, Csukás 
András főbírósága idején, 1816-ban 
kapott először városi rangot Izsák. Ezt 
megörökítő márványtábla a polgár-
mesteri hivatal bejáratánál kapott 
helyet. A pénteki szoboravatást köve-
tően, szintén a központi parkban került 
sor arra faültetésre, amely a város 
csatlakozását jelképezi a „10 millió 
fa” országos faültetési akcióhoz.

Koncertek

Zenei programok is gazdagították 
az I. Izsáki Őszi Fesztivált. 

Pénteken este az Izsáki Városi 
Vegyeskar a katolikus templomban 
tartotta hagyományos őszi hangver-
senyét. Ez alkalommal is változatos 
repertoárral álltak a közönség elé. A 
dalok elhangzása előtt, Berta István 
karnagynak a – szerzővel és az 
adott művel kapcsolatos – felvezeté-

se értőbb hallgatásra biztatta a 
közönséget. A dalok végén felcsatta-
nó – és az előadás után felállva 
adott – vastaps jelezte, az Izsáki 
Városi Vegyeskar ismét egy színvo-
nalas, örömteli estét varázsolt a 
résztvevőknek.

Izsák volt a házigazdája a szom-
bat délelőtt megrendezett XI. Vándor 
Kórusfesztiválnak. Az általános isko-
la aulájában megtartott találkozón a 
jánoshalmi Mithras Pedagógus 
Kórus, a dunaföldvári Annamatia 
Egyesület női kara és Cantemus 
Kamarakórusa, a kecskeméti 
Nemesszeghy Márta Vegyeskar és 
az Izsáki Városi Vegyeskar vett részt. 
A művészeti csoportok 20-30 perces 
önálló bemutatkozását követően, az 
elmaradhatatlan közös éneklésen a 

Simuljon mindig lábad elé jó út kez-
detű ír népdalt adták elő. A program 
közös ebéddel és a kellemes hangu-
latú beszélgetéssel zárult.

Más műfajú zenei programot kép-
viselt péntek este a Tunyogi Péter 
emlékest az izsáki ZÖREY klubban. 
A Tunyó-emlékzenekar koncertjén, 
legszebb dalainak előadásával, 
Tunyogi Péter (1947-2008), a P.
Mobil zenekar egykori frontemberé-
re emlékezhettek a rock kedvelői.

Motorosok

A Rolling Shadows MBT, az izsáki 
motorosok baráti társasága, szom-
baton tartotta a XVII. Országos 

Motoros Találkozót. A nagy népsze-
rűségnek örvendő izsáki találkozóra 
érkezett több, mit háromszáz moto-
ros a vasútállomás környékén gyűlt 
össze, ahol a barátkozás mellett 
folyt a nagy motormustra és a szoká-
sos vetélkedés. A találkozó leglátvá-
nyosabb része a motoros felvonulás 
volt. A több kilométer hosszan elha-
ladó motoros folyam sok nézőt csalt 
ki Izsák főutcájára.

Royalsekt

Az izsáki fogathajtó pályán tartott 
országos döntő technikai lebonyolí-
tása a Magyar Lovassport Szövetség 
Fogathajtó Szakága szervezéses-
ben zajlott. A versenyzők és az ide-
látogatók ellátását a tízéves 

Royalsekt Zrt. támogatásával, a 
Biczó Csárda és Lovas Panzió bizto-
sította. Sikerrel oldották meg a négy 
nap alatt a VIP vendégek és kétezer 
fős nagysátor látogatóinak ellátását. 
Péntek és szombat este ismert 
elődadók meghívásával élő koncer-
tekkel szórakoztatták a bulizni 
vágyókat. A vasárnapi családi 
napon a gyerekek számára biztosí-
tottak tartalmas programokat.

A Royalsekt Zrt. száz százalékban 
magyar tulajdonú vállalkozás pezs-
gőpincészete – amely Európa egyik 
legnagyobb ilyen üzeme – több 
évszázados izsáki szőlő- és borkultú-
ra hagyományaira támaszkodva 
működik. Az Ungor család 1985-
ben indította el családi vállalkozá-
sát, ennek keretében saját birtoku-
kon megtermelt szőlőből előállított 
bort forgalmaztak. A családi vállal-
kozás 2009-ben vásárolta meg a 
Royalsekt Zrt.-t a hozzá tartozó kom-
bináttal. Az akkor 60 fővel működő 
üzemben ma már közel 300-an dol-
goznak.

Értékelés

Mondok József, Izsák város polgár-
mestere, a Fogathajtó Szakbizottság 
elnöke rendkívül sikeresnek értékelte 
az I. Izsáki Őszi Fesztivált. A 
Magyar Lovassport Szövetség 
Fogathajtó Szakága szervezéses-
ben, a megszokott magas színvona-
lon és szervezettségben zajlott a 
magyar bajnoki döntő. A kísérő ren-
dezvényeket támogató Royalsekt 
Zrt., az idelátogatók megelégedésé-
re biztosította az ellátást és a szóra-
kozási lehetőségeket. Péntek és 
szombat este csaknem kétezren 
buliztak a nagy sátorban. 
Összességében a Széchenyi 
Programiroda által is támogatott 
őszi fesztivál hagyományteremtő 
módon valósult meg, remélhetőleg 
lesz folytatása.

Faragó Gábor
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Garaczi János postagalambjai

Tenyésztés és versenyeztetés
A neves mesterszakács, Garaczi János, kevésbé közismert 
oldaláról mutatkozott be legutóbb a Wojtyla Házban. A ven-
déglátás mellett ugyanis egy másik szenvedélyéről, a postaga-
lamb tartásáról és versenyeztetéséről mesélt hallgatóságá-
nak. Az intézmény fenntartói nagy hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy a mindennapi meleg étel mellett lelki és kulturális útrava-
lót is adjanak a rászorultaknak. A támogatók közül sokan 
tartanak olyan informális előadásokat, melyekben az elhang-
zottak tágítják a sorsközösség tagjainak szellemi látókörét.

Garaczi János Venesz- és Gundel-
díjas mesterszakácsról, a lajosmizsei 
Tanyacsárda alapító társtulajdonosá-
ról kiderült, hogy hosszú évtizedek 
óta vállal meghatározó szerepet a 
hazai galambászok körében. Tagja a 
Magyar Postagalamb Sport szövetség 
elnökségének, 30 éve vezetője a 
kecskeméti egyesületnek, egyúttal a 
régiós tagszövetség első embere.

– A galambtartás nekem szenve-
dély, hobbi, állatszeretet. A galam-
bok iránti rajongásomat nagyszüle-
imnek köszönhetem. Hatéves voltam, 
amikor megkaptam tőlük az első két 
galambomat. Eleinte faládában tar-
tottam őket, mindennap gondoskod-
tam róluk, majd később édesapám 
épített nekik egy kis házat – emléke-
zett vissza Garaczi János. Később 
folyamatosan bővült az állománya. 
A galambok iránt szenvedélye csak 
a felnőtté válás küszöbén hagyott 
alább egy kicsit, mert bevallása sze-
rint akkor a kétbögyűek jobban 
érdekelték, de miután családot alapí-
tott, 1972-től újult erővel belevetette 
magát a galambászat egyedi vilá-
gába.

– Apósom postagalambokkal fog-
lalkozott, tőle kaptam néhányat. Már 
nemcsak tartottam az apró jószágo-
kat, hanem elkezdtem versenyeztetni 
őket. Tetszett az efféle elfoglaltság, 
hiszen ebben a sportágban kevés a 
dopping, a machináció. A kecskeméti 
egyesületbe 1973-ban léptem be. 
Törekedtem arra, hogy minél jobb 
egyedeket vásároljak, utódaik a győ-
zelemért repülhessenek. Belgium a 
postagalamb tenyésztés fellegvára, 
versenyszempontból igazán jó egye-
deket ott lehet venni. A tanyacsárdás 
vendégkörömnek köszönhetően, a 

postagalambászok között is jó kap-
csolatrendszert építettem ki.

Garaczi János elmondta, hogy a 
szárnyasok versenyeztetése során 
vannak rövidebb, néhány száz kilomé-
teres távok, de gyakran ettől sokkal 
hosszabb utakon is elindítja kedvence-
it. Legutóbb, idén júliusban egy 900 
kilométeres távot kellett megtenniük a 

versenyző galamboknak, Észak-
Németországból indulva. Garaczi 
János ötöt nevezett be, ebből kettő az 
elsők között ért haza. Reggel 5.45-kor 
indultak, az egyik 19.56-kor, a másik 
20.04 perckor landolt Garaczi János 
galambházának tetején. 
Megérkezéskor bármilyen fáradtak is 
a galambok, mindig tesznek legalább 
egy tiszteletkört otthonuk felett, és erő-
teljes szárnycsapkodással jelzik abbéli 
örömüket, hogy épségben visszaér-
keztek.

– Sajnos nem minden galamb tér 
haza a versenyről. Sok veszélynek 

vannak kitéve ezek a kis madarak. 
Kilőhetik őket, ragadozók áldozatává 
válhatnak, és akkor még nem beszél-
tünk az időjárásról. A hosszú út alatt 
nagyon elfáradnak, hiszen pihenő nél-
kül teszik meg a távot. Olyan is előfor-
dul, hogy néhány egyed csak egy 
vagy két hét múlva tér haza. Amikor 
várjuk őket haza, sokszor barátaim 
jóvoltából egy kis szurkolótábor is 
összejön a fogadásukra. A versenyek 
során, főként hosszabb távok esetén, a 
galambok testsúlyuk akár 50 százalé-
kát is elveszíthetik. Ezért nagyon fontos 
a jó fizikai kondíció, állóképesség.

– Mindennap 4 órakor kelek, hogy 
megfelelő ellátást biztosítsak a 
galambjaimnak, mielőtt 8-ra beme-
gyek dolgozni. A minőségi táplálék, 
gyógyszerek, vitaminok mellett fontos 
a tiszta környezet, ezért mindennap 
kitakarítom a helyüket. Egy órát enge-
dem repkedni őket. Vallom, csak 
annyit várj el tőlük a versenyeken, amit 
te is megteszel értük – mondta 
Garaczi János, aki galambjaival az 
évek során számtalan díjat elhozott a 
hazai és nemzetközi versenyekről. 
Madarai ott voltak többek között az 
athéni, római és a londoni olimpiai 
játékokon is.

Garaczi János nemcsak versenyez-
tet postagalambokat, de hazai és 
nemzetközi megmérettetések zsűrizé-
sében is részt vesz. Többek között 
abban a megtiszteltetésben is része-
sült, hogy Poznanban a Postagalamb 
Olimpia egyik ítésze volt, hazánkat 
képviselve.

Lajosmizsén, a Postagalambok határok nélkül nevű konferencia  
tavalyi megnyitóján



2019. október 9www.civilnaplo.hu

1139 Budapest, 

Frangepán utca 7.

Tel.: +36-1/303-47-38

Fax: +36-1/303-47-44

e-mail: ugyfelkapcsolat@

observer.hu

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, 2, 3, 4, 5 sze
mé lyes ur na he lyek bé rel he tõk, 
15, 30 és 90 év re. Az ur na hely
bér 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

Al föl di Ci vil Nap ló  
 Ki ad ja: Far kas Ga lé ria 

Bt., Kecskemét,  
Margaréta u. 13/B
Ve ze tõ szer kesz tõ: 

Koloh Elek  
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042  

Nyomtatja: 
Print 2000 Kft., Kecskemét

Felelõs vezetõ: 
Kovács András

ügyvezetõ igazgató 
ISSN: 1789-1892 

Beszélgetés Schindler Jánossal

A képzőművészet keceli szerelmese
„Schindler János, Kecel volt polgármestere barátait és jó ismerő-
seit invitálta a T. G.-Virágdekor Szakképző Iskola udvarára, 
hogy – saját költségén – minőségi komolyzenével ajándékozza 
meg őket, jócskán naplemente után. A kis éji zenére több mint 
kétszázan voltak kíváncsiak.” – „Megjelent Schindler János 
verseskötete. A határozott vezető, a szókimondó politikus az 
érzelmek legszebb húrjait pendíti meg verseiben…” – „Schindler 
Jánosnak, Kecel korábbi, legendás polgármesterének a kezde-
ményezésére rendezték meg huszonkét esztendővel ezelőtt az 
első képzőművészeti alkotótábort a boriról híres településen.”

Találomra fellelt idézetek a fentiek, 
korábbi cikkekből, amik különböző 
dolgokról íródtak, különböző újsá-
gokban. Két tekintetben viszont biz-
tos egyezést mutatnak. Az egyik a 
művészetek iránti szeretet. A másik 
Schindler János.

– Maradjunk a képzőművé-
szetnél. Mesélj a kezdetekről 
és az eltelt harminchárom esz-
tendő erjesztette, érlelte vál-
tozásokról, miközben mára 
az ország egyik legjobb alko-
tói közösségévé nemesedett 
ez a keceli tábor.

– Számomra a képzőművészet 
császártöltési diákkoromtól tartó, 
vagyis igen régi és örök szerelem. 
Valamikor az 1980-as évek elején 
Ismerkedtem össze Fekete 
Lászlóval, az idén 110 éve alapított 
Kecskeméti Alkotóház akkori veze-
tőjével, akit azután gyakran felke-
restem, ha a hírös város felé sodort 
a sors. Egyszerűen vonzott az a 
tagjait rendszeresen váltogató, 
mégis sajátos hangulatot sugárzó, 
kicsit bohém alkotói közösség. Elég 
sok képet vásároltam tőlük, így ők 
sem bánták, ha olykor körülöttük 

lábatlankodom. Azután a megye 
más tájain – többnyire nyáron – 
működő, időszakos alkotótáboro-
kat is megismertem. Amikor huszon-
egy éven át Kecel tanácselnöke, 
majd polgármestere lettem, mindig 
ott motoszkált bennem, hogy nálunk 
is létre kellene hozni valami hason-
lót. Ezt egyszer felvetettem Lovas 
Dánielnek, a Petőfi Népe akkori 
főszerkesztőjének. Ő hamarosan 
szervezett nekem egy találkozót a 
Munkácsy-díjas Bozsó Jánossal, 

akivel gyorsan dűlőre vittük a keceli 
alkotótábor ügyét. Volt egy hatszo-
bás vendégházunk, az udvarára 
építettünk egy műtermet, ahová az 
első alkalommal, 1997 májusában 
hat meghívott képzőművész – 
Bozsó János, Seres János, 
Szappanos István, Mártonfi Benke 
Márta, Ambrus Lajos és Walter 
Gábor – érkezett. S az ezt követő 
kilenc esztendőben, minden tavasz-
szal és ősszel benépesült hazai és 
külhoni művészekkel.   

– Az elmúlt 23 évben 33 
alkalommal gyűltek össze 
nyolc-tíz napra, ebben a tér-
ségben alkotók, de a helyszín 
többször is változott. Miért?

– Azért, mert 2006 végén új pol-
gármestere lett Kecelnek. S az utó-
domnak első dolga volt, hogy jó 
néhány köztéri alkotás mellett, ezt a 
tábort is felszámolta. Nem hagytam, 
hogy ez a szívemnek oly kedves 
hagyomány megszakadjon, ezért új 
támogatókat toborozva, új helyeket 
keresve, azután is sikerült fenntarta-
ni. Hat éve Kecelről Császártöltésre 
tettük át a székhelyünket, ahol azóta 
is a Pincelakat Borház és Szálloda 
ad remek otthont a meghívott hazai 
és külföldi művészeknek.

– Közben az alkotótábor 
neve is megváltozott.      

– Az első táborozást követő 
évben Bozsó Jani bácsi sajnos 
elhunyt, s a tiszteletére vettük fel a 
nevét. Tavaly azonban, a névhasz-
nálattal kapcsolatban nem tudtunk 
az örökösökkel megegyezni, így 
azóta Schindler Kecel-Császártöltés 
Alkotótelep néven működünk. A 
művészek javasolták ezt az elneve-
zést, s bár nekem nem nagyon tet-
szik, attól még kétségtelenül benne 
van a múlt és a jelen egyaránt. A 
lényeg azonban, hogy a kezdetek-
től napjainkig 65 képzőművész 
(köztük öt Munkácsy-díjas) fordult 
meg ebben a közösségben, s ma 
már valóban elmondhatjuk, hogy az 
ország egyik legszínvonalasabb 
alkotótelepeként emlegetnek ben-
nünket.

Remek alkotások születnek egy-egy táborozás során Császártöltésen

Schindler János  
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Családi felajánlás

Szőkéné Kopping Rita üzemgaz-
dászként végzett a Szolnoki 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán. Számos magyar és multi-
nacionális cégnél szerzett szakmai 
tapasztalatait ma már családi vállal-
kozásában kamatoztatja. Emellett a 
Demokratikus Koalíció kecskeméti 
szervezetének elnökeként tevékeny-
kedik, egyúttal a párt önkormányza-

ti képviselőjelöltje is. Családtagjaival 
(férjével és két fiával) karöltve, a 
napokban finom ebéddel vendégel-
te meg a kecskeméti Karol Wojtyla 
Barátság Központ sorsközösségét. 
A politikust elkísérte az intézménybe 
Gulyás Zoltán színművész is (felvé-
telünkön), aki humoros előadással 
szórakoztatta a szociális ebédre 
várakozó szegényeket.  

Ebédosztó jelölt
Hetényegyháza és Méntelek füg-
getlen önkormányzati képviselője-
löltje, Süli Csontos Ottó kezdettől 
fogva számtalan alkalommal és 
módon fejezi ki elkötelezettségét a 
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság 
Központ gondozottjai iránt. A 
közelmúltban is tanúbizonyságát 
adta, hogy számára a szegények 
enyhítését szorgalmazó politika 
nem üres, tartalom nélküli szlogen, 
hanem aktív cselekvés a nélkülözés 
ellen folytatott napi küzdelemben.

Ennek világos üzenetét öntötte 

szavakba a helyi politikus a karita-
tív szervezet étkezdéjében, ahol 
Farkas Pál, a szociális intézmény 
önkéntes programszervezője és 
Borisz atya, a Wojtyla sorsközös-
ség „házi lelkésze” társaságában 
köszöntötte a rászorultakat.

Süli Csontos Ottó elhangzott 
szavait rögvest tettekkel igazolta: a 
támogatásával elkészített menüt 
személyesen osztotta ki az ebédlő-
ben várakozó nehézsorsúak köré-
ben, akik száma ezen a napon is 
megközelítette a százhúszat.

Dr. Hegedűs Gábor Imre

Polgármester-jelölti önvallomás

Nyilvánosan, először, 2018. május 
23-án jelentettem be, 2019-ben a 
kecskeméti helyhatósági választáson 
elindulok független polgár-mesterje-
löltként. 

Sokat meditálok azon, egyáltalán 
lehet-e független, aki politizálásra 
szánja el magát. A politikai pártokhoz 
való viszonyomat tekintve független 
vagyok. Az emberekhez való viszo-
nyomat tekintve, elkötelezett vagyok. 
Az elkötelezettségemet az eddigi éle-
tem, a szociális érzékenységem, a 

korábbi tanulmányaim és olvasmá-
nyaim formálták és formálják.

Kecskeméten a rendszerváltásnak 
kezdeményező, aktív részese vol-
tam. Már abban az időben vallot-
tam, az értelmiségieknek kötelessé-
gük felelősséget vállalnia, nem csu-
pán önmaguk, családjuk, hanem az 
önérvényesítésre kevésbé képes 
embertársaik sorsáért is! 

Pedagógusként hittem, elsődlege-
sen azokat kell segíteni, támogatni, 
akik vagy a szegénységük, vagy a 
gyengébb tanulási képességeik 
okán, a társaiknál csupán gyengébb 
teljesítményre képesek. Meg akar-
tam ezeknek a gyermekeknek mutat-
ni: hátrányaik ellenére ők szintén a 
társadalom értékes tagjai és egyúttal 
a teremtés csodái. Kosztolányi 
Dezső szavaival: „Akárki is volt ő, 
de fény, de hő volt. (…) Szegény a 

forgandó tündér szerencse, hogy e 
csodát újólag megteremtse.”   

Miként vall Pál apostol a korinthu-
siakhoz írt 2. levelében? „Ismét mon-
dom, senkise gondolja, hogy én 
esztelen vagyok, de ha mégis, 
fogadjatok be úgy is mint esztelent, 
hogy egy kissé én is dicsekedhes-
sem.” Számomra – a hitéleti üzene-
tén kívül – e mondat azt is je-lenti, 
nem lenézni, nem minősíteni kell 
másokat, hanem igyekezni kell lehe-
tőséget biztosítani a felemelkedésük-
höz. Konkrétabban fogalmazva: a 
szegénység ember- és természetelle-
nes. Nem a Teremtőtől eredeztethe-
tő. Nem lebecsülve a szellemi tevé-
kenységet, talán mert magam is 
sokat végeztem ilyet, végtelenül tisz-
telem – etnikai, nemzeti hovatarto-
zástól függetlenül – a fizikai munkát 
végzőket. 

Nem tudok azonosulni sem a 
gyermekek túl korai, idő előtti, sem a 
felnőttek szélsőséges társadalmi 
diszkriminációjával. Hiszem, az 
emberhez méltó élethez mindenki-
nek lehetőséget kell biztosítani. Ezt 
József Attila két verssora fejezi ki a 
legtömörebben, a legérthetőbben: 
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass! A 
mindenséggel mérd magad!”

Talán joggal várják tőlem az olva-
sók, hogy a programtervezetemet 
kellene bemutatnom, mint magamról 
írnom. A részleges program-terveze-
tem olvasható a szórólapomon, az 
www.iranyvaltas.com honlapomon 
és a facebook idővonalamon. Ezzel 
az önvallomással nem akartam mást 
érzékeltetni, mint Lucifer szavait idéz-
ve, Madách Imre Az ember tragédi-
ájából: „Nem adhatok mást, csak mi 
lényegem.” 



2019. október 11www.civilnaplo.hu

Városvédelem és emberszeretet
Király József műemlékvédő építész, Podmaniczky-díjas szak-
mérnök, a Kecskeméti Városszépítő Egyesület elnökeként 
évek óta jelentős szerepet vállal tagtársaival a város arculatá-
nak alakításában, illetve az épített örökség védelmében. 
Önkormányzati képviselőként is elkötelezett híve annak, hogy 
Kecskemét fejlődése, fejlesztése az itt élők érdekei, életminő-
ségük javítása szerint történjen. Több karitatív szervezet tagja-
ként évtizedek óta a rászorulók megsegítésén fáradozik.        

A Kecskeméti Városszépítő 
Egyesület virágos balkonok néven 
közismert akciósorozata minden 
esztendőben nagy sikerrel zajlik. 
Hasonlóan népszerű a barackfa 
ültetési kezdeményezésük: tavaly – 
a város 650. évfordulóján – 650 
facsemetét osztottak ki a kertvárosi 
lakosoknak. Kétségtelen, hogy 
bizonyos tekintetben ez a gyümölcs 
meghatározta városunk múltját. 
Miért ne határozhatná meg a jele-
nét és a jövőjét is? Erre a kérdésre 
adott sokatmondó választ az egye-
sület támogatásával július elején 
megrendezett első Kecskeméti 
Belevaló Barack Fesztiválja a bel-
városi piacnál, azt is igazolva, 
hogy a kajszi újra központi eleme 
lehet térségünk gasztronómiájának.

– A napokban tartottuk új kiadvá-
nyunk bemutatóját a Cifrapalota 
Pávás termében – nyilatkozta 
lapunknak Király József. – 
Városszépítő egyesületünk gondo-
zásában jelent meg Sümegi György 
Egy Lechner-álom című könyve a 
kecskeméti víztoronyról, amiben 
sok minden másról is mesél a szer-
ző olvasóinak, városunk épített 
örökségeit illetően. Ezért 150 pél-
dányt adományoztunk belőle az 
önkormányzatnak, azzal a céllal, 
hogy Kecskemét vendégeinek aján-
dékként átnyújthassák.

Király Józsefről közismert, hogy 
nem csak a szakrális emlékek, 

műemlékek megmentését, de a 
művészet szinte minden műfaját 
támogatja évtizedek óta. Rákóczi 
úti Művész Kávézója éppen úgy 
kiállítási teret kínál a térség kép-

zőművészeinek, mint családi házá-
nak udvara, ahol minden szeptem-
berben összegyűlnek az alkotók 
egy baráti találkozóra. Így történt 
ez a napokban is.  

Lapunk címoldalán olvasható hír: 
Szent Ferenc napján nagylelkű 
üzletemberek, cég– és intézmény-
vezetők adtak át kályhákat a 
Wojtyla Ház szegénysorsban élő 
gondozottjainak. Talán kevesen 
emlékeznek rá, hogy évekkel 

ezelőtt, példát mutatva Király József 
indította el ezt a jótékonysági akci-
ót, aki a Wojtyla Ház működését a 
kezdetektől igyekszik segíteni. 
Minden hónapban meleg ebéddel 
vendégeli meg a sorsközösséget, s 
építőipari cége, a Free Line Kft. 
máig aktív részese a ház renoválási 
munkáinak. Ugyanakkor tagja – 
volt soros elnöke – a kecskeméti 
Szent László Lions Clubnak, mely 
az idén elnyerte az Év Lions Klubja 
címet. Ez a közösség elsősorban a 
látásukban korlátozott emberek 

segítését tűzte zászlajára, rendsze-
res szűrővizsgálatokat szervezve. 
Emellett egyéb sürgető karitatív 
tevékenységet, jótékonysági akciót 
is felvállal. 

Friss újsághír a napokból: 
„Tizenkét vendéget hívott vacsorára 
a Budapesten tartózkodó Kako 
japán császári hercegnő, köztük 
volt Király József, a Kecskemét-
Aomori Baráti Kör alapító tagja, 
tiszteletbeli elnöke, a Kecskemét-

Árpádvárosban működő Hakkoda 
dojo elindítója, tulajdonosa is.”

– Elmondtam a hercegnőnek, 
hogy a Japánban nagy köztisztelet-
nek örvendő Kodály Zoltán szülő-
városából jöttem, ahol tíz évvel 
ezelőtt az ő szülei avatták fel az 
azóta is népszerű Hakkoda dojo 
edzőtermet – mondta el lapunknak 
Király József, aki a helyi nanbudó-
sok vezetője, sőt évek óta e harcmű-
vészet országos elnöke is. 
Egyébként az általa működtetett 
Hakkoda Dojo elnevezésű edzőte-
rem nem csak a küzdősportok sze-
relmeseit szolgálja: már egy évtize-
de szervezett és ingyenes testedzést 
tarthatnak itt az időskorúak, szak-
képzett testnevelők irányításával. 
Hetente nyolc alkalommal is megte-
lik nyugdíjas korú mozogni vágyók-
kal ez a remek sportlétesítmény. 

– Sok civil területen igyekszem 
hasznossá tenni magam, de ilyen-
kor sok információhoz is jutok. 
Megtapasztalom, hol mire van 
szükség, hol miben kell segíteni – 
árulta el Király József. – Ha megte-
hetem, megoldom magam ezeket a 
problémákat. De ha nagyobb léleg-
zetű dolgokról van szó, amilyen 
például a gyengén látók mozgási 
lehetőségeit segítő megoldások, a 
kerékpárutak kialakítása, az elesett, 
nehézsorsú emberek hivatalokkal 
kapcsolatos gondjai, a város arcu-
latának megóvása, kedvezőbb ala-
kításai, és így tovább –, akkor 
önkormányzati képviselőként igyek-
szem szót emelni a jó ügyek érde-
kében. A várost védeni, az embere-
ket szeretni kell. Ilyen egyszerű ez…

(Az októberi választáson ismét 
elindul Király József, a 8. számú 
belvárosi körzet önkormányzati 
képviselőjelöltjeként.)

Király József
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Felhasználható: 2019. 10.01.–2019. 10.30., valamint 
2019. 11. 04.–2019.12. 19. és 2020. 01. 06.–2020. 03. 31-ig, 

Kizárt időszak: 2019.12 .20.–2020. 01. 05.

Kiemelt időszakban: 2019. 10. 31. – 11. 03. között 38.900 Ft / 2 fő 
/ 2 éj franciaágyas szobában, 41.900 Ft / 2 fő / 2 éj stúdióapartmanban

A csomag tartalma:

l  szállás franciaágyas vagy különágyas szobában 2 fő részére 2 éjszakára: 34.900 Ft
l  stúdióapartmanban 2 fő részére 2 éjszakára: 37.900 Ft
l  bőséges villásreggeli naponta 7:30- 9:30 között
l  Pi-víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
l    korlátlan wellness használat (nyitvatartási idő alatt) (úszómedence 26-28 C°, 

pezsgőfürdő 33-36C°, sókamra, szauna 15-20 óra között),
l  napozóterasz napozóágyakkal, napernyővel
l  szállodai törölközőt, fürdőköpenyt kizárólag a saját wellness részlegünkön lehet 

használni
l  50%-os masszázs utalvány felnőttenként
l  4 Ft üzemanyag kedvezmény a szállótól mindössze 6 km-re található benzinkúton 
l  ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
 

ŐSZI- TÉLI RELAX
3 nap 2 éjszaka 2 fő részére 

az ***Ágnes Hotelben reggelis ellátással
 34.900 Ft-ért, eredeti ár 73.800 Ft / 2fő / 2éj

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd u. 7.

Tel.: 06-83-340-450
agneshotel.heviz@gmail.com

www.agneshotel.hu
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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

A Vöröskereszt jelképei
Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetének igazgatója a világszervezet jelképeiről 
tartott előadást a Karol Wojtyla Barátság Központ gondozott-
jainak a közelmúltban.

Mint a beszámolóból kiderült, a 
vörös kereszt szimbólumot hivatalo-
san 1864-ben fogadták el Genfben, 
egy évvel a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága megalapítá-
sa után. Az embléma, melyet a fegy-
veres konfliktusokat szabályozni 
kívánó első, 1864-es genfi egyez-
mény 16 aláírója elfogadott, a sváj-
ci zászlón alapul, fordított színekkel.

Eredetileg ezt szánták egyedüli 
jelképnek, de számos muszlim 
országnak ellenvetései voltak, így 
született meg a következő, a vörös 
félhold, majd a lehetséges szimbólu-

mok közé bekerült a vörös oroszlán 
és Nap is. Izrael 1949 óta kéri a 
vörös Dávid-csillag felvételét a jelké-
pek közé, de a genfi egyezmény 
eddig ezt a kérést nem teljesítette. 
Részben, hogy megkönnyítsék Izrael 
részvételét a Vöröskeresztben, 
2005-ben elfogadtak egy újabb 
emblémát, melyet informálisan csak 
vörös kristálynak hívnak.

– A vörös kereszt, félhold és kris-
tály logó valamennyi humanitárius 
tevékenység alapja, amelynek 
védelmeznie kell mind az áldozato-
kat, mind azokat, akik segítséget 

nyújtanak részükre. Az embléma 
védelmi szerepét már békeidőben ki 
kell alakítani, hiszen ha elejét vesz-
szük a szimbólum utánzásának és 
jogosulatlan használatának, akkor 
biztosítani tudjuk, hogy az esetleges 
konfliktusok áldozatai nem marad-
nak sorsukra hagyva, és a segítsé-
gükre sietők is rendelkeznek a mun-
kájukhoz szükséges biztonsági 
garanciákkal – hangsúlyozta az 
előadó. 

A genfi egyezmény értelmében 
ugyanis a vörös kereszt csak a sebe-
sült és beteg katonák ellátásával 
foglalkozó létesítmények, hadsere-
gek orvosi személyzete, katonai lel-
készek és a Vöröskereszt-szervezetek 
jelzésére használható. Az egyez-

mény kötelezte aláíróit, hogy mind 
háborúban, mind békében akadá-
lyozzák meg a név és a szimbólum 
jogosulatlan használatát, hogy meg-
maradjon az irántuk érzett bizalom 
és tisztelet.

Lipóthné Komjáti Andrea
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Kirgiz élmények
A közép-ázsiai Kirgizisztánba röpítette a Wojtyla Ház gon-
dozottjait Szilágyi Áron dorombjátékos, a Leskowsky 
Hangszergyűjtemény vezetője a minap. A fotókkal gazda-
gon illusztrált úti beszámoló apropóját a legutóbbi Nomád 
Világjátékok megnyitóján történt hangszeres vendégsze-
replése szolgáltatta.

– Szovjet életérzés és nomád 
gondolkodás diktatórikus politikai 
berendezkedéssel keveredve. 
Egyik oldalon barátságos fogadta-
tás, másrészt viszont a nyakunkra 
küldtek egy kísérőt, aki tapodtat 
sem mozdult mellőlünk, mintha 
csak Észak-Koreában lettünk volna. 
Tradicionális zene a színpadon, de 
a taxikban popzene szólt. Ilyen 
kettősség figyelhető meg mindenütt 
a mai Kirgizisztánban – mesélte a 
közismert dorombjátékos, majd 
képek jelentek meg a vetítővász-
non a távoli országról. 

– A buszoknak nincs menetrend-
jük, akkor indulnak, amikor teljesen 
megtelnek utasokkal. Ha nincsenek 

teli a járművek, előfordul-
hat, hogy estig sem moc-
cannak a kiszolgált álla-
potú, rozsdaette 
Mercedes Sprinterek – 
más típussal nem is talál-
koztunk. Ráadásul gyak-
ran az sem igazán derül 
ki egyértelműen, valójá-
ban hová is megy egy-
egy öreg járgány – szem-
léltette a helyi közlekedés 
sajátos vonásait. – A lovat 

úgy használják a gyerekek, mint 
nálunk a kerékpárt. A lótaxi lénye-
ge: ülj fel a hátára, mivel nyereg 
nincs rajta, és menj, közben pedig 
kapaszkodj az állat sörényébe.

A Nomád Világjátékokról meg-
tudtuk: – Harmadik alkalommal 
rendezték meg a közép-ázsiai 
régió házi olimpiáját, a világ leg-
nagyobb tradicionális sportviada-
lát, amelyen legutóbb a magyar 
versenyzők négy aranyérmet, illet-
ve ugyanennyi ezüst- és bronzér-
met szereztek. 

Szilágyi Áron zárásként kirgiz 
dallamokat szólaltatott meg 
dorombján – zajos tapsvihar kísé-
retében. 

Kiállítás a kamarában
A Szappanos István vezetésével 
működő Kecskeméti Vizuális 
Műhely egykori és jelenlegi növen-
dékeinek közös kiállítása nyílt meg 
október elején a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara székházában. 

A tárlat október végéig tekinthe-
tő meg, munkanapokon 8 és 17 
óra között.

Örökbefogadott kicsi csacsi
Október elején Assisi Szent Ferenc ünnepet tartot-
tak a műkertvárosi kápolna parkjában, amelyen 
részt vett dr. Pintér Gábor, Belorusszia pápai nun-
ciusa, valamint dr. Zombor Gábor országgyűlési 
képviselő és Lévai Jánosné, a városrész önkor-
mányzati képviselője is.

Az állatok védőszentjének ünnepén Farkas P. 
József, a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság 
Központ alapító-igazgatója bejelentette: az általa 
vezetett népkonyha sorsközössége örökbe fogad-
ja a Kecskeméti Vadaskert egyik kicsi csacsiját. A 
nőstény házi szamár helyben született, Nikolett 
napján, ezért kapta ezt a nevet az állatkert gon-
dozóitól.

Az örökbefogadásról szóló oklevelet Tokovics 
Tamás, a Vadaskert igazgatója nyújtotta át Farkas 
P. Józsefnek.

Szilágyi Áron
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8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Gondoljon már most arra, hogy 
kipihenje a nyári hőséget ősszel!

Foglalja le minél hamarabb a kiadvány 
Olvasóinak szánt ajánlatunkat! 

FOGLALÁSI KÓD: ACNŐSZ
A csomag tartalma: 4 nap/ 3 éjszaka szállás • félpanziós ellátás (svédasztalos 
reggeli és büfévacsora) • 2 beltéri gyógyvizes medence • 160 m2-es kültéri 
wellness- / úszómedence • finn szauna • ÖKO szauna • ivókút és a sószoba 
• fürdőköpeny használata • Wi-Fi, parkolás

42 000 Ft / fő / 3 éjszaka*

* 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben 
Felhasználható: 2019. 09. 01 – 11. 03. között 

(kivéve kiemelt időszak) • Foglaló szükséges! • A kiajánlott ár 
az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő, összege: 

515 Ft / fő / éj (18 év felett).

, a gyógyító pihenés otthonaHotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona, a gyógyító pihenés otthona

Kora őszi barangolás Szegeden

A Karol Wojtyla Barátság Központ 
nyugdíjasklubja által szervezett kirán-
duláson csaknem nyolcvanfős kecske-
méti időskorúakból álló csoport ismer-
kedhetett Szegednek, a napfény váro-
sának látnivalóival szeptember végén. 

Az egynapos kiruccanás program-
tervét Farkas Pál klubvezető állította 
össze, és dr. Somorjai Ferenc idegen-
vezető navigálta a kirándulókat a 
csongrádi megyeszékhelyen.

 A városnézők idegenvezetőjüktől 
megtudhatták: Szeged történelmének 
és mai városképének meghatározó 
eseménye volt az 1879-es árvíz. Az 
épületek többsége a természeti 
katasztrófa során elpusztult, a mai 
építmények jó része ezután épült. Az 
ötszáz éves alsóvárosi ferences temp-
lom a magyar késő gótikus építészet 
egyik legérettebb alkotása, a dél-alföl-
di régió kiemelkedő látnivalója, a 

Pannonhalmi Bencés Apátság után 
hazánk második legrégebbi, ilyen jel-
legű épületegyüttese. A templom mel-
lett létrehozott, jelenleg is eredeti funk-
ciójának megfelelően működő kolosto-
répületben látogatóközpontot alakítot-
tak ki. A szegedi Új zsinagóga hazánk 
második, egyben a világ negyedik 
legnagyobb izraelita temploma. 

A szép közterek, parkok, középüle-
tek, köztéri műalkotások megtekintése 

és történetük megismerése igazi 
élmény volt. Szeged egyik szimbólu-
ma a Dóm, más néven a Fogadalmi 
templom. Az előtte lévő téren rendezik 
meg minden évben a nagyhírű 
Szegedi Szabadtéri Játékokat.

Hosszú lenne felsorolni a kora őszi 
barangolás minden látványosságát, 
de azt még megemlítjük, hogy a kirán-
dulást legvégül közös sétahajózás 
tette felejthetetlenné. 
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A napokban Gergely Róbert színész, 
énekes látogatott el a kecskeméti 
Wojtyla Házba. Nem jött üres kéz-
zel: kóstolót hozott a kertjében termő 
fügéből, amiből ebéd után cse-
megézhettek a jelenlévők. A népsze-
rű előadóművészt Borzák Tibor 
újságíró először arról faggatta, hogy 
szerinte színészként vagy énekesként 
könyvelhet-e el nagyobb sikereket. 
Robi válaszából kiderült: nem szeret-
né a kettőt összehasonlítani vagy 
rangsorolni, hiszen mindkét műfajban 
otthonosan mozog, és változó, hogy 
melyik kerül éppen előtérbe. (Sőt, 
Gergely Teátrum néven önálló szín-
házat is vezet!) Az kétségtelen, hogy 
először táncdalénekesként figyelt fel 
rá az ország 1991-ben, amikor a 
Filmslágerek magyarul kazettán sze-
repelt az Emmanuelle című dallal, s 
három hét alatt sztár lett.

Robi a Wojtyla Ház érdeklődő 
hallgatósága előtt beszélt Szécsi 
Pálról is, akinek slágereit mindmáig 
műsorán tartja, olyannyira, hogy a 
nyár végén a hírös város főterén 
művész kollégáival a legendás 
táncdalénekes emlékére koncertet 

is adtak. Gergely Róbert 2011-ben 
Szécsi „bőrébe bújhatott”, eljátszot-
ta Pozsgai Zsolt Palika című zenés 
darabjának főszerepét; bejárta 
vele az országot és még most is 
szívesen játssza. A történetben feltű-

nik a tragikus sorsú énekes nővére, 
Szécsi Kati, aki a halála előtti kecs-
keméti éveiben többször vendéges-
kedett a szegény emberek gondo-
zását felvállaló Wojtyla Házban. 

A beszélgetés során szóba került, 

hogy milyen felemelő érzés máso-
kon segíteni. Robi őszintén bevallot-
ta: nem szereti azokat a jótékonysá-
gi koncerteket, amelyekről nem 
tudja, a bevétel valóban eljut-e a 
rászorultakhoz. Volt már, hogy ilyen 
felkérésre nemet mondott, és inkább 
saját maga szervezett fellépést az 
egyik, tiszai árvíz által elöntött falu 
lakóinak, így szemtől-szembe látta, 
hogy kik a károsultak és közvetlenül 
tudott segíteni nekik. Gergely 
Róbert végezetül énekelt az intéz-
mény gondozottjainak. A híres ope-
rett slágerekből és kuplékból össze-
állított egyvelegnek óriási sikere 
volt, majd amikor ráadásként fel-
csendült az Emmanuelle, az ebédre 
várók közül néhányan táncra is 
perdültek, miközben sokan énekel-
ték együtt a vendéggel: „A szere-
lem dalára elindult Emmanuelle, 
ledobva láncait”.

Gergely Róbert a Wojtyla Házban

A szerelem dalával hódított


