Száz éve született a Wojtyla Ház névadója
Megemlékezést tartottak a na
pokban a 100 éve született
Szent II. János Pál pápa tiszte
letére, a Karol Wojtyla Barátság
Központ szervezésében. Az egy
házfő 1920-ban május 18-án lát
ta meg a napvilágot a lengyelor
szági Wadowicében, Karol Józef
Wojtyla néven. A világszerte
közkedvelt II. János Pál 1978ban lépett Szent Péter trónjára
és
2005-ben
hunyt
el.
Munkásságát, életútját először
a Wadowice utca névtáblája
mellett, majd a népkonyha épü
lete előtti szobornál méltatták a
jelenlévők.
(Folytatás a 2. oldalon)

Újra eljött Stohl András
Harmadszori kopogtatásra tár
ták ki az ajtót a Karol Wojtyla
Barátság Központban. Amikor
a népszerű színművész, Stohl
András azzal kért bebocsátta
tást, hogy nemes szándékkal
érkezett és szeretetet hozott,
nem volt tovább akadály a be
járatnál várakozó gyülekezet
előtt. Június 2-án több hóna
pos kényszerszünet után ezzel
a „ceremóniával”
kezdődött el ismét
a közös ebédelte
tés a népkonyhán.
Stohl András im
máron harmadszor
látogatott el az in
tézménybe. Először
2011 májusában
járt itt, nem sokkal
börtönbe vonulása
előtt. Akkor megí
gérte, hogy szaba
dulása után az első
útja ide vezet, amit

2012 júniusában valóra is vál
tott. Most pedig az újranyitás
alkalmából tett eleget a wojtylás
sorsközösség meghívásának.
A művésszel Borzák Tibor
újságíró beszélgetett. Egyebek
közt szóba került, hogy miként
viselte a koronavírus-járvány
miatti bezártságot. A színész
ként és televíziós műsorveze
tőként egyaránt közismert

Stohl András elárulta: nem jött
rosszul a lassítás, többet lehe
tett a családjával, és azt szeret
né, ha ez a visszafogottabb
tempó a jövőben is beépülhet
ne a mindennapjaiba. Remé
nyei szerint a színházakban
mielőbb felgördülhet a füg
göny, néhány olyan televíziós
produkció pedig már ismét lát
ható, amelyikben ő is szerepel.
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Száz éve született a Wojtyla Ház névadója
(Folytatás az 1. oldalról!)

Dr. Szeberényi Gyula Tamás

Elsőként dr. Szeberényi Gyula
Tamás alpolgármester lépett a
mikrofonhoz. Hangsúlyozta,
Karol Wojtyla a 20. század egyik
meghatározó
személyisége
volt, és Kecskeméten a róla el
nevezett szociális intézmény
ugyanazon keresztény elveket
képviseli, melyet II. János Pál.
Hozzátette: Kecskemét és
Wadowice partnervárosként
2007 óta gyümölcsöző kapcso
latot ápol. „Ne féljetek!” – mond
ta végül az alpolgármester, idéz
ve a pápa egyik legismertebb
jelmondatát.

Dr. Finta József

Dr. Finta József
érseki helynök, a
Nagytemplom
plébánosa beszé
dében
Karol
Wojtyla legfonto
sabb
erényeit
emelte ki. Ezek
pedig a határo
zottság, lelkierő,
türelem és a sze
retet.
Balanyi Károly, Ferenczy-díjas
grafikusművész a kortárs kép
zőművészet és az egyház kap

Balanyi Károly

csolatára tért ki. Hangoztatta: II.
János Pál sokat tett azért, hogy
a köztük álló szétzilált kapcso
latot helyreállítsa.
Farkas P. József, a Wojtyla Ba
rátság Központ alapító-igazga
tója magasztalta a szentatya
életútját. Elmesélte, hogy 2005ben a pápa halála napján fogant
meg gondolataiban a népkony
haként is működő Wojtyla Ház
megalapításának ötlete. Az in
tézmény tizenöt éve áll
Kecskemét szegényeinek szol

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

A Kodály Zoltán Iskola Aurin Leánykara

gálatában, és kezdetektől Karol
Wojtyla missziói eszméit követi.
– Drága mennyei szentatya!
Most lábaid elé teszem ennek a
tizenöt esztendőnek minden
örömét-bánatát, sikerét-kudar
cát. Hálatelt szívvel köszönöm,
hogy átélhettük mindezeket és
általad képesek voltunk felüle
melkedni saját bátortalansá
gunkon, félelmeinken. Mert ná
lunk – sorsközösségünkben és
az egész világon – Te vagy az
alfa és omega; kezdet és a vég,
rólad szól minden életérzés.
Maradj velünk mindörökre! S
amikor kihuny életem fénysuga
ra, az utánam jövők éppúgy lás
sák meg: Te vagy az út és az
igazság – Krisztussal és őáltala
– fogalmazott a népkonyha ve
zetője.
A rendezvényen közreműkö
dött Fehérvári Gábor, a Szent
Miklós templom kántora, a
Kodály Zoltán Iskola Aurin
Leánykara Durányik László kar
mester vezényletével, valamint
Beke Márk harsonaművész és
tanára, Kuna Lajos zenekarve
zető, mesterpedagógus.

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria
Bt., Kecskemét,
Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatja:
Print 2000 Kft., Kecskemét
Felelõs vezetõ:
Kovács András
ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892

Ünnepi fanfár

Beke Márk harsonás és tanára
Kuna Lajos hosszú idők óta ba
ráti partnerei a Karol Wojtyla
Barátság Központnak. A tehetsé
ges fiatal zenész a pápa születé
sének századik évfordulójára
ünnepi fanfárt írt, melyet a ren
dezvényen tanárával együtt ad
tak elő. A mű koncepciója, hogy
egy nagy hegy tetején szólal
meg a harsona – mintegy az Úr
hangjaként – és a hegyek vissz
hangozzák a dallamokat. Mivel a
kecskeméti Wojtyla utcában nin
csenek hegyek, a visszhangot
Márk tanára, Kuna Lajos szólal
tatta meg tisztes távolból.

Beke Márk

Beke Márk egyébként az 2018as Virtuózok verseny abszolút
győztese volt, számos hazai és
külföldi zenei megmérettetés díja
zottja. Versenyzett Kaliforniában,
Iowa államban és számos euró
pai országban. Kon
certezett
Brazíliában. Tavaly novemberben
a patinás New York-i Carnegie
Hallban adott hatalmas sikerű ön
álló estet. Jelenleg a Kecskeméti
Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakgimnázium tanulója. Tanára
Kuna Lajos mesterpedagógus,
szaktanácsadó. Márk a tanulmá
nyait – a tervek szerint –
Hollandiában, az Amszterdami
Zeneakadémián folytatja.
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Ez már a lemondások évének ígérkezik
A Gong Rádió Hit és élet című műsorának vendége legutóbb dr.
Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke volt. A metropolitával
Farkas P. József és Molnár Zoltán beszélgetett a koronavírus
okozta változásokról, a szeptemberi világtalálkozóról, a Kecs
keméti Nagytemplom felújításáról és sok minden másról. Az éteren elhangzottakból az alábbiakban idézünk fel részleteket.
– Kijárási korlátozás miatt a lyek távlati előkészületül szolgál
nagyhét és a húsvéti föltámadási nak. Most még bizonytalan, hogy
mise zárt ajtók mögött zajlott. mikor lehet zökkenőmentesen
Hogy élte meg ezt az időszakot? megrendezni ezt a világtalálkozót,
– Mint mindenki, aki el van tiltva hiszen nemcsak a magyarországi
attól, amit szeret. A húsvéti idő fertőzésveszély mértéke határoz
szak az egyházi év csúcspontja, a za meg egy nemzetközi találkozó
maga szép hagyományaival. biztonságát, hanem az összes or
Kétségtelen, a mi életünk során szágé, ahonnan ide érkeznek az
nem volt még ilyen kijárástilalmi érdeklődők. Ezzel számolni kell
helyzet. Viszont a modern techni minden ilyen nagy rendezvény – a
ka a segítségünkre volt, vagyis aki különböző kulturális, művészeti
akart, az be tudott kapcsolódni a seregszemlék, vagy például a
zárt ajtók mögött tartott szertartá Tokiói Nyári Olimpia – esetében is.
sainkba a világhálón. Persze más
az atmoszféra, más a hangulat
így, mint a templomi miséken. Egy
vicc jut az eszembe erről, misze
rint Szent Ferenc a madaraknak
prédikált, Szent Antal a halaknak,
mi meg a falaknak…
– Lassan minden visszatér a
normális kerékvágásba, ma már
a szentmiséket is engedélyezik.
Nem tartja ezt túl korainak?
– Be kell tartani az egészség
ügyi szabályokat, ahogy azt a
szakemberek kérik. Kötelező a
maszkviselés, a fertőtlenítés, s
több misét kell celebrálni, ahol sok
ember zsúfolódna össze, hogy
megtarthassák egymástól a meg
felelő távolságot. De végül is, a
boltokba, sőt most már a vendég
– A napokban Szent II. János
lőkbe is mennek az emberek, be
tartva az egészségügyi szabályo Pál pápához imádkozott a világ,
kat. Bérmálást még nem vállalok, mivel most volt születésének
mert azokon óhatatlanul sokan 100. évfordulója. Önnek mi a leggyűlnének össze. De ha nem tér maradandóbb élmény vele kapvissza a járvány, akkor Kecske csolatban?
– Nyilván a személyes találko
méten szeptember 12-én, Mária
napján, a Mária kápolnához várom zásaink. Mint érsek többször talál
koztam vele audiencián, 2000-ben
bérmálásra a város fiatalságát.
– A Vatikán is megerősítette: vendége voltam, a magánkápol
elhalasztják a szeptemberre ter- nájában együtt miséztünk. Sok
vezett budapesti Eucharisztikus szép emlék fűz hozzá, s mint lelki
Világtalálkozót, amit rengeteg apámra emlékezem rá. Már azért
munka előzött meg az elmúlt is, mert egyidős volt édesapám
mal, ugyanazokat a történelmi
években. Mit tesznek ezután?
– Folytatjuk a munkát. Én tar időket élték át. Nagyon tiszteltem
tom azokat a hittanórákat, ame és szerettem mindkettőjüket.

Szent II. János Pál pápa egy mé
lyen hívő lelkipásztori beállítottsá
gú és vezetésre termett ember
volt. Vannak morális dogmatikai
kérdések, amikben nem engedett,
de egyébként nagyon nyitott volt
mindenkivel, minden mással
szemben. A világ minden tájékára
elment, mindenféle világnézetű,
korú emberrel találkozott, még
Gorbacsovval is a kommunista
érából. Aki azt mondta róla a fele
ségének: itt van a világ erkölcsi
tekintélye és lelkiismerete.
– Lassan itt a nyár. A vészhelyzet ellenére indulnak egyházi táborok, ifjúsági találkozók?
– Szerintem nem, mert a szülők
is úgy vannak vele, hogy jobb óva
tosnak lenni. Úgy gondolom, hogy

Dr. Bábel Balázs

ezt az évet már úgy kell elfogad
nunk, mint a lemondások eszten
dejét…
– Hogyan haladnak a Kecs
keméti Nagytemplom rekonstrukciós munkái?
– Számtalan problémával kell
megküzdenünk, mindenekelőtt a
szakemberhiánnyal. Nincs elég
munkás, nincs jó ács, bádogos,
tetőfedő, kőfaragó. Ezek ma már
hiányszakmák. Holott egy olyan
műemléki épületet, mint a
Nagytemplom – ahol művészien
faragott szobrokat, sok-sok milli
ót érő nyílászárókat kell felújítani
vagy újra elkészíteni – a legkivá

lóbb mestereket igényelné. Ha
találunk is ilyen szakembereket,
olyan összegeket kérnek, amit
szinte képtelenség kifizetni szű
kös anyagi kereteinkből.
– Június 4-én lesz száz éve,
hogy aláírták a hazánk megcsonkításának dokumentumait
Trianonban. Az egyház megemlékezik erről?
– Természetesen. Kimeríthe
tetlen az az irodalom, ami Tria
nonnal foglalkozik, ezért most
különösen sok mindennek utá
na nézek. Ma például arról ol
vastam, hogy az akkori eszter
gomi érsek hogyan, miként
élte meg hazánk – és egyház
megyéink – megcsonkítását.
Erről akarok előadást tartani a
mostani tanév utolsó hittanó
ráján, illetve június 4-én, ami
kor megszólalnak majd a ha
rangok, szentmisét is tartok a
nemzetért. De a Pünkösd va
sárnapi misét most még az in
terneten közvetítik, a Kalocsa
Belvárosi Plébánia Youtubecsatornáján.
– Számos hívő ember kérdezte: Miért engedte ezt a járványt
a Jóisten?
– Végül is, ez a kérdés minden
betegben megfogalmazódik,
bármilyen kór gyötri. Egyet tuda
tosítani kell: az Isten mindent
tudása, nem mindent akarása.
Tehát az, hogy az Isten tudja, az
nem biztos, hogy akarja. Ehelyett
adott nekünk szabad akaratot.
Mondok egy példát. Ha én fent
vagyok a Gellért-hegyen, és az
Erzsébet hidat szemlélve látom,
hogy két gyorsan száguldó kocsi
tart egymás felé, hiába szeret
ném megakadályozni az ütkö
zést. Azt nekik kellene akarni, a
fékpedálra lépve. Mi katolikusok
valljuk, hogy van szabad akarat.
Ahogy van üdvösség és örök élet
is. Vagyis nem lehet a szenvedés
az utolsó szó. Ha nem hinnék
ebben, akkor nem ülnék itt, nem
lennék érsek. Az más kérdés,
hogy szem nem látta, fül nem
hallotta, hogy mit készített azok
nak Isten, akik szeretik őt…
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Felajánlások, adományok
Farkas P. József, a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ
alapító-igazgatója felhívására, az alkalmi és rendszeres támogatók – köztük ismeretlen magánszemélyek és neves vállalkozók –
szinte naponta meglepik adományaikkal a népkonyha nehéz sorsú
gondozottjait.
A Szent István körúti Aldi
áruház jóvoltából, az Élel
miszerbank Egyesülettel szö
vetségben pékárut, zöldség
félét, gyümölcsöt kap a
karitatív szervezet napi szin
ten. Szappanos Gábor mező
gazdasági vállalkozó – szintén
az egyesület közvetítésével –
a napokban több mázsa almá
val, valamint gyümölcslével
ajándékozta meg a sorsközös
séget.

a hátrányos helyzetűekhez –
fogalmazott Farkas P. József.
Ungor Erik, az izsáki Ro
yalsekt Zrt. pezsgőpincészet
tulajdonosa jóvoltából több
száz palack, különféle ízesíté
sű Denis szénsavas üdítőitallal
gyarapodott a Wojtyla Ház
„éléskamrája”. A hűsítőkkel
szintén a húsvéti csomagok
ban találkozhattak a rászorul
tak. A Hamiló Cukrászat és
Rétesmanufaktúra tulajdonosa,

Adrienn asszony ugyanis nem
kevesebb, mint tíz láda laska
gombát adományozott a na
pokban a Karol Wojtyla

– A Hírös Futár segítségével,
tartós élelmiszereket hoztunk
az Élelmiszerbank Egyesület
budapesti logisztikai központ
jából. Az árucikkek a húsvéti
csomagokban jutottak el a gon
dozottakhoz, akárcsak a kecs
keméti Auchan által felajánlott
kötözött sonkák – mondta el
lapunknak Farkasné Pásztor
Jolán, a Wojtyla Ház társalapí
tója.
– Somodi Ferenc mezőgaz
dasági vállalkozó sem először
lépte át a küszöbünket, amikor
a minap nagy mennyiségű al
mát, körtét és gyümölcslevet
szállított népkonyhánk Egressy
utcai központjába. A számos
szakmai elismeréssel kitünte
tett üzletember örömmel nyúj
totta át ajándékait. A vitamin
dús gyümölcsök és rostos
levek ebédosztáskor jutottak el

Marton Zoltán hetven darab –
túrós, meggyes, mákos ízesíté
sű – rétessel járult hozzá az
elesettek ellátásához. Jó
tékonyság dolgában számta
lanszor állt már a wojtylások
mellé Németh Csaba, Szász
Donát Szilárd és Zahorecz
Jánosné – a Vacsi Kft. ügyve
zetői. Alig egy hónap telt el az
óta, hogy utoljára jelentős
mennyiségű kolbásszal lepték
meg a nehéz sorsú ellátottakat.
A napokban a cég vezetői is
mét tíz kilogramm kolbásszal
és virslivel ajándékozták meg a
sorsközösséget.
Somosné dr. Nagy Adrienn, a
laskagomba-termesztéssel és
kereskedelemmel foglalkozó
kecskeméti Pilze-Nagy Kft.
ügyvezetője ismét igazi megle
petéssel szolgált a kecskeméti
népkonyha gondozottjainak.

celi Pintér család pedig levélben
küldte el üdvözletét, melyet
ebédosztáskor tolmácsoltunk a
gondozottjainknak, átadva nekik
a család ajándékát: a szappan
ból és csokoládéból álló kis cso
magokat – tette hozzá a létesít
mény alapító-igazgatója.

A Pilze-Nagy Kft. laskagomba adománya

Barátság Központ szegényei
nek ellátására.
– Védőmaszkokat kaptunk a
kecskeméti Rösch Mode Kft-től,
Frankó János izsáki vállalkozó
tól, valamint dr. Szeberényi Gyula
Tamás alpolgármestertől. A ke

Csomagosztás a Wojtyla Háznál
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Mindezekkel párhuzamosan
számtalan magánszemélytől
érkezik további felajánlás. Ők
rendszerint névtelenül juttat
nak különféle tartós élelmisze
reket, illetve készpénzt a nép
konyha megsegítésére.
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Miniszteri üzenet és jókívánság
– Jót cselekedni, adni sokkal
A Karol Wojtyla Barátság Központ sorsközössége a közelmúltban
megemlékezett a Betegek Világnapjáról és a Lourdes-i Szűz jobb érzés, mint kapni – fogalma
Mária-jelenésről. Az ünnepségén részt vett és felszólalt Balogh zott felszólalásában a Gong
Andrea Johanna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosz- Rádió alapítója, akit férje is elkítályvezetője, Lévai Jánosné tanácsnok, városi önkormányzati sért a rendezvényre. Hosszú évek
hagyománya, hogy havonta egy
képviselő, valamint Tőzsér Judit, a Gond Rádió alapítója.
1858 februárjában a franciaországi
Lourdes
melletti
Massabiellebarlangban a sze
gény, tanulatlan, tizennégy éves
Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya, július 16-áig
összesen tizennyolc alkalom
mal. Lourdes idővel világhírű
zarándokhely lett, ahova milliók
látogatnak el engesztelésért,
gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozva. Szent II. János
Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a
Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a Betegek
Világnapja. Ennek célja, hogy
„Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek,
segítse elő a szenvedés megérBalogh Andrea Johanna és Tőzsér Judit a gondozottak között
tését”.

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

szer Tőzsér Judit és családja egy
finom ebéddel megvendégeli a
Wojtyla sorsközösséget. Tőzsér
Judit meghívására immáron másodszor tette tiszteletét a Wojtyla
Házban Balogh Andrea Johanna,
az EMMI főosztályvezetője, sajtófőnöke, aki tolmácsolta prof. dr.
Kásler Miklós miniszter üdvözlő
szavait és átadta ajándékait.
Ekként hangzott a miniszteri
üzenet: „Amint minden rossznak
gyökere az önzés, úgy minden
jónak gyökere a szeretet. Nélküle
a gazdag is szegény, vele a sze

1139 Budapest,
Frangepán utca 7.
Tel.: +36-1/303-47-38
Fax: +36-1/303-47-44
Hírös Grill Étterem – Kecskemét

e-mail: ugyfelkapcsolat@
observer.hu

gény is gazdag. A Karol Wojtyla
Barátság Központ sokkal több
annál, mint egy épület, ahol a rá
szorulók naponta meleg ebédet
kaphatnak. Ez egy olyan közös
ségi tér, ahol minden ide érkező
számára biztosított a lelki és
szellemi feltöltődés.
A Karol Wojtyla Barátság
Központ egyben szociális, rehabi
litációs intézmény, imaház, kiállító terem, előadások helyszíne,
vagy amikor éppen hajvágásra
van szükségük a rászorulóknak,
akkor fodrászat.
Egyszóval A Wojtyla Ház, ahol
mindenki segítségre és közösségre találhat. A Harvard egye
tem jelenleg is tartó kutatásában
professzorok 75 éve több mint
700 embert vizsgálnak, hogy mi
teszi őket boldoggá. A kutatások
azt bizonyítják, hogy azok tartják
magukat igazán boldognak, akiknek van kire támaszkodniuk, akiknek jól működő, összetartó emberi kapcsolatai vannak. Ezt
biztosítja ez a barátság központ,
amely nem működhetne ilyen sikeresen a közösség együttes
munkája, az egyház, az önkormányzat, az állam, a civilek és
önkéntesek támogatása nélkül.
A rászorulókért végzett munkához hitre, céltudatosságra, bátorságra, nyitottságra, nagylelkűségre van szükség, és ezek mind
adottak ebben a házban. Önök
azok, akik legtávolabb merész
kednek ahhoz, hogy segítsenek.
Köszönjük az áldozatos, közös
ségért végzett munkájukat!”
– Ahol tisztelet uralkodik, ott
kevésbé betegszik meg az embe
ri lélek. A hit, szeretet ereje igenis
működik. A legnagyobb csodák
pedig lélekből fakadnak – hangsúlyozta Lévai Jánosné.
A meghitt esemény fényét a
népkonyha „házi kórusának”
éneke és Tóthné Király Enikő
gitárjátéka emelte, továbbá élő
webkamerás közvetítést láthattak a jelenlévők a Lourdes-i
barlangból. Végül közösen
imádkoztak az egybegyűltek,
majd elkezdődött a ebédeltetés Tőzsér Judit és családja
jóvoltából.
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Nyári, összefüggő szakmai gyakorlat szervezése
A 2019/2020-as tanév összefüggő szakmai gyakorlatának lebonyolításával kapcsolatban több megkeresés érkezett a BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácsadóihoz, akik
összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, melyekkel a gyakorlati képzést végző vállalkozásoknak érdemes tisztában lenniük.
Kiindulópontként szolgál az mindezek hiányában – kivéte
ITM szakképzésért felelős he les esetben – szakképző isko
lyettes államtitkárának, Pölöskei lai tanműhelyben.
Tanulószerződés vagy együtt
Gábornénak a Világgazdaság
című napilap május 8-i számá működési megállapodás esetén
ban közzétett azon kijelentése, a szakmai gyakorlat – az általá
miszerint: „alapelv az, hogy nos veszélyhelyzeti rendelkezé
ugyanazok a rendkívüli szabá sek értelmében – megszervez
lyok vonatkoznak a gyakorlatra hető a hagyományos módon is,
(az összefüggő szakmai gyakor de csak a járványügyi előírások
latra), mint a tanév közbeni gya betartása mellett. Amennyiben
korlati képzésre mindaddig, ez biztonságosan nem megold
amíg ettől eltérő döntés nem ható, úgy törekedni kell a digitá
lis munkarendre történő átállás
születik.”
Mivel eddig ezzel ellenkező ra, és elsősorban arra, hogy a
miniszteri határozat, jogszabály gyakorlat a duális képzőhely
nem jelent meg, az összefüggő szervezésében valósuljon meg.
szakmai gyakorlatot – a szorgal Ha ezt a duális képző nem tudja
mi időszak gyakorlatához ha vállalni, a képzést a szakképző

sonlóan – legkésőbb a követke
ző tanév kezdetéig teljesíteni
kell. Igaz ez arra az esetre is, ha
a szorgalmi időszak gyakorlatá
nak egy része halasztásra került.
Ebben az esetben a nyári idő
szakban kell lebonyolítani az
összefüggő szakmai gyakorla
tot, valamint a halasztott rész
pótlását.
A 2019/2020-as tanév ös�
szefüggő szakmai gyakorlata
– a korábbiakkal azonos mó
don – lebonyolítható tanuló
szerződés vagy együttműködé
si megállapodás keretében is,

iskola
is
folytathatja.
Amennyiben a digitális forma
sem a duális képző, sem pedig
az oktatási intézmény által nem
kivitelezhető, a gyakorlat halasz
tásra kerül. Továbbá kiemelten
fontos, hogy a megszervezés
módjáról az iskolának és a duá
lis képzőhelynek közösen, egy
mással egyeztetve kell döntenie.
A szakgimnazisták részére –
és néhány kivételes esetben a
szakképző évfolyamos tanulók
nak – gyakorlat lebonyolítására
tehát, a régi szakképzési törvény
szerinti együttműködési megál

lapodás – az általános szabá
lyok
szerint
–
köthető.
Amennyiben egy szervezet még
nem rendelkezik a képzés meg
kezdéséhez szükséges kamarai
nyilvántartásba vétellel, úgy kér
heti a vonatkozó
eljárás lefolytatá
sát. A területileg
illetékes BácsKiskun Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara a ké
rést a veszélyhely
zeti előírások be
tar tásával
igyekszik teljesíte
ni. Az idei gyakor
lat esetében még
a kereskedelmi és
iparkamarák vég
zik az egészség
ügyi intézmények,
mint duális képző
helyek nyilvántar
tásba vételét is.
Az összefüggő szakmai gya
korlat együttműködési megálla
podással történő lebonyolítása
esetén a tanuló számára jár a
tanulói juttatás a régi szakképzé
si törvény (2011. évi CLXXXVII.
tv.) szabályai alapján (nappali
rendszerű oktatásban és a nap
pali oktatás munkarendje szerint
szervezett felnőttoktatásban is),
illetőleg a duális képzőhely is
igénybe veheti a gyakorlati kép
zési normatíva napi összegét a
280/2011. Kormányrendelet ér
telmében.
Személyes részvételre a tanu

ló ugyan nem kötelezhető, de ha
a gyakorlat digitálisan megszer
vezésre kerül, az számára is kö
telező. A mulasztásra és az évis
métlésre vonatkozó szabályok a
digitális forma esetében is ér
vényben maradnak.
Digitális oktatás esetén ki
emelten figyelni kell a dokumen
tálásra: mindenképpen írásban
kell, hogy történjen a tananyag
és a feladat kiküldése – javasol
juk e-mailben vagy egyéb digitá
lis oktatási felületen –, továbbá
célszerű azt kinyomtatni és a ta
nügyi dokumentumokkal együtt
tárolni. A jelenléti ívre – azokon a
napokon, amikor a tanulónak je
len kell(ene) lennie – ilyen eset
ben a „távoktatás” jelzést kell
beírni.
A nyári gyakorlattal kapcsolat
ban további információk a kama
ra duális képzési tanácsadóitól
kérhetők.

Cím: Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: 76/501-500
e-mail: titkarsag@bkmkik.hu
Honlap: www.bkmkik.hu
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Az útmenti keresztek oltalmát kérték
Pünkösd alkalmából hat útmenti szakrális emléket érintő
zarándokutat tettek a kecskeméti Porta Egyesület Szent Ilona
Keresztkörének és a Karol Wojtyla Barátság Központnak az aktivistái annak okán, hogy a résztvevők Krisztushoz fohászkodjanak,
a világméretű koronavírus-járvány megszűnéséért imádkozva.
A körutazás első állomása
Kecskemét határában, az úgy
nevezett Tesco-kereszt volt. A
helyszínen Balanyi Károly
Ferenczy-díjas grafikusművész
és felesége – a kereszt gondo
zói – fogadták az érkezőket.
Másodjára Fülöpszállás mel
lett, a Kígyósi Csárdánál 2006ban, Szent Kristófnak, az utazók
védőszentjének a tiszteletére
emelt keresztnél szakították
meg útjukat a zarándokok, mi
közben egyenként imádságra
kulcsolták kezüket. Farkas Pál,
a Wojtyla Ház önkéntes prog
ramszervezője köszöntötte a
jelenlévőket. Hangsúlyozta: a
járványhelyzet mindenki számá
ra komoly kihívást jelentett, ám
pozitív hozadéka is volt, hiszen
a szeretet, tisztelet és szolidari
tás egycsapásra felértékelődött

lyi lakost megfelelő védelemben
részesítsenek, hiszen elöregedő
település az övéké, vagyis a ve
szélyeztetett korosztály döntő
arányt képvisel a lakosság köré
ben. Három dolgot mindenki

Kerekegyháza között áll egy fa
kereszt, mely Hetényi József
vállalkozó és családja támoga
tásával újult meg 2017 tava
szán. Az itteni megemlékezé
sen Somogyi Lajos, Ballószög

A Sasfészek Fogadó melletti Kefag-keresztnél

Csepregi Zoltán üzletvezető ki
fejtette: roppant nehéz heteket
éltek át, és már nagyon várták

megtapasztalhatott: a hit erejét,
a családi kötelékek fontosságát
és az összefogást – hangsú
lyozta.
Végül Farkas P. József, a
Karol Wojtyla Barátság Központ
alapító-igazgatója emelkedett
szólásra. A járványhelyzet meg
szűnésében bizakodva közös
imádságra invitálta a zarándo
kokat. Hiszek Jézus szabadító
erejében, a pünkösdi csodában
– fogalmazott.
E helyszíneket további négy
megálló követte: Ballószög és

polgármestere is tiszteletét
tette.
A Csalánosi-keresztnél ko
szorúztak és imát mondtak a
résztvevők, majd a Sasfészek
Fogadó
melletti
Kefagkeresztnél a Kefag Zrt. munka
társai: Bekőné Polner Katalin, a
Juniperus Parkerdészet vezető
je, Madácsi Sándor erdészeti
igazgató és Rapi Zsolt műszaki
vezető várta a csoportot.
A zarándoklat a közeli Búsuló
Krisztus-szobornál ért véget
imádság kíséretében.

Kecskemét határában, az úgynevezett Tesco-keresztnél

a személyes kapcsolatokban.
Egyúttal bizakodását fejezte ki,
hogy Pünkösdkor lelkiekben is
megerősödik Krisztus népe.
Tódor Norbert, a Karol Wojtyla
Barátság Központ munkatársa
bemutatta a két évvel ezelőtt
felújított szakrális műtárgyat,
majd Ferenc pápa gondolatait
idézte az ünnep kapcsán.
A helyszínt a Kígyósi Csárda
csapata vette gondozásba.

az újranyitás napját. A vendé
gek részéről pedig rendkívüli
kedvesség, szeretet irányul felé
jük. Kiemelte: továbbra is ápolni
fogják a Szent Kristófnak emelt
kereszt környezetét.
Fülöpszállás Polgármesteri
Hivatala nevében Cseh-Szakáll
Beáta önkormányzati képviselő
köszöntötte az egybegyűlteket.
Hangoztatta: kiemelten fontos
volt számukra, hogy minden he

A Kígyósi Csárdánál, a Szent Kristófnak, az utazók védőszentjének
tiszteletére emelt keresztnél
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Könyv a Karol Wojtyla Barátság Központról
Nagyon sok jeles vendég han
goztatta az elmúlt másfél évtizedben – megalapítása óta –,
hogy országosan is példaér
tékű, ami a kecskeméti Karol
Wojtyla Barátság Központban
történik. Már javában készül az
a könyv, ami azt igyekszik majd
bemutatni, hogy hogyan lehet
összefogással, lelkesedéssel és
önzetlen támogatással megte
remteni a semmiből egy csodát.
Az igényesnek tervezett kö
tetben a kezdetektől napjainkig
követhetjük végig a legendás
pápáról elnevezett szociális in
tézmény történetét. Az eddigi
másfél évtized kiemelkedő állomásait számos dokumentum
értékű fotóval idézi fel a kiadvány szerzője és szerkesztője,
Borzák Tibor. A könyv fő gerin-

Borzák Márton

cét és időrendi áttekintését
azok az átfogó beszélgetések
adják, melyek az intézmény his
tóriájáról szólnak, vagyis az

alapgondolattól a megvalósítás
nehézségein és örömein át a
napjainkban zajló misszióig
megtett utat idézik fel.

A Wojtyla Ház jelentőségéről
nyilatkoznak az eltelt időszak
kecskeméti polgármesterei, va
lamint a szegények legnagyobb
és legkitartóbb támogatói, és
természetesen mesélnek éle
tükről azok a rászorultak, akik
hosszú ideje részesei a napi meleg étel mellé lelki segélyt is
nyújtó intézmény mindennapjainak, a közösségteremtésben is
példát mutatva. A könyvben szerepelnek a házban megfordult
vendégek, országosan ismert
hírességek, illetve olvasható egy
csokorra való a vendégkönyvi
bejegyzésekből is.
A könyv tipográfusa – a több
nemzetközi díjjal kitüntetett –
Borzák Márton. A kiadvány vár
hatóan a nyár közepén jelenik
meg.

Befőzés kényelmesen, tartósítószer nélkül

Weninger automatával – könnyedén
Befőzőautomata segítségével
megvalósulhat minden háziaszszony álma: gőz és ragacs nélkül, gyorsan és kényelmesen,
jelentős időt megtakarítva az
előkészületek után akár egy óra
elteltével a kész befőtteket és
savanyúságokat tehetjük a
kamrapolcra.
A minőség mindig állandó és
garantált!
A Weninger Befőzőautomaták
rendkívül sokoldalú készülékek.
Alkalmasak gyümölcsök, zöld
ségfélék és savanyúságok befőzésére, lekvárok, ivólevek, ször
pök, készételek – például húsok,
levesek, sültek – tartósítására.
Bővíthetjük ivólékészítő
kiegészítővel és lekvárfőző betéttel, így a lekvárt
is kevergetés nélkül ké
szíthetjük el.
A külföldön és ideha
za is már jól bevált
német háztartási
készüléket a kere
kegyházi székhe
lyű Weninger Bt.
már 22 éve forgalmazza Magyar

országon – tudtuk meg a cég
ügyvezető
tulajdonosától,
Weninger Konrádtól.
A befőzőautomatával az
egész befőzés leegyszerűsödik,
gyorssá válik, s
ami nagyon
fontos: az

egészségünkre ártalmas adalé
kanyagoktól és tartósítószerektől mentesen készíthetjük el
házi finomságainkat, megtartva
azok eredeti ízét és vitamintartalmát.
Mindenki szá
mára egyszerű a
használata, a

megfelelő program beállításával a gép teljesen automatikusan végzi a tartósítást, nem kell
felügyelni a befőzés folyamatát.
Már az előkészületek is jóval
gyorsabbak, hiszen nyersen,
előfőzés nélkül rakunk mindent
az üvegbe. A cukrot csak a gyümölcs tetejére szórjuk.
Érett gyümölcsöket választhatunk, nem fog szétfőni, így
kevesebb édesítést használhatunk. Cukor helyett akár mézet,
fruktózt, édesítőszert is tehetünk bele, vagy natúr állapotban
is tartósíthatunk kisgyerekek és
cukorbetegek számára.
Működése gazdaságos, egyszerre akár tizennyolc 720 milliliteres üveg fér el benne.
Ajánljuk mindazoknak, akiknek fontos önmaga és csa
ládja egészsége, szereti a
házias ízeket,
de nincs ide
je a fáradsá
gos és hosz
szadalmas
hagyomá
nyos befőzésre!
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Hondurasi interjú Pintér Gáborral

Tarsolyában kecskeméti tapasztalatok
A napokban Msgr. dr. Pintér Gábor, a közép-amerikai Honduras mit tart Hondurasban elsődleges
nemrégiben kinevezett pápai nunciusa, a távolból telefonos inter- missziói feladatának?
– Nem tisztem átvenni az itte
jút adott lapunknak. A magas rangú vatikáni diplomata Farkas P.
ni főpásztorok feladatát. Első
József újságíró kérdésére elmondta:
– Hondurasban mindig is nelmét, kultúráját. Korábban sorban az ő dolguk pasztorális
meghatározó szerepet játszott a szolgáltam már a környéken, de terveket készíteni, a hívek lelki
katolikus vallás az emberek éle Honduras teljesen más, mint pél ellátásáról gondoskodni. Az én
tében. Az ország harmincöt év dául a kultúrában, vallásosság kötelezettségem elsődlegesen
vel ezelőtt mindössze 2,5 millió ban egyaránt afrikai sajátossá abban áll, hogy e törekvésükben
lelket számlált, jelenleg közel 10 gokkal jellemezhető szomszédos támogassam őket, illetve bizto
millióan élnek ebben az állam Haiti, noha ők is katolikusok. sítsam azon körülményeket és
ban. Hasonló népességrobba Bolívia, ahol szintén dolgoztam, feltételeket, melyek között a püs
nás jellemzi egész Közép- és már közelebb áll az itteni való pökök eredményes lelkipásztori
Dél-Amerikát. Ennek egészen sághoz, de a hondurasi népes munkát végezhetnek. Az előttem
gyakorlati oka van, ami egyúttal ség összetétele sokkal vegye álló hónapok egyik prioritása,
Afrikára is igaz: a szociális ellá
tás, a betegbiztosítás és a nyug
díjrendszer szinte teljes hiánya.
Ez azt jelenti, hogy az idős embe
rekről felnőtt gyermekeik gon
doskodnak. A lakosság számá
nak ugrásszerű növekedéséből
adódik, hogy e térségben egyhá
zunk teljesítőképessége nem bi
zonyul elégségesnek. Habár
rendkívül sok papnövendék tanul
a szemináriumokban, ilyen rövid
idő alatt mégsem tudjuk biztosí Archív felvételünkön dr. Pintér Gábor és Farkas P. József a Wojtyla Házban
tani a megfelelő utánpótlást, mi sebb. A mai lakosság a spanyol hogy egy egyházmegyét ketté
közben a lelki élet iránti igény megszállás idején itt ragadt spa kell választanunk, ugyanis idővel
óriási. Korábban rengeteg külföl nyolok, afrikai rabszolgák és indi nagyon kinőtte magát. Egy má
di misszionárius érkezett az or ánok leszármazottjaiból, illetve sik feladat, hogy rövid időn belül
szágba, de számuk manapság ezek mindenféle keverékéből te két főpásztori székhez is megfe
minimálisra csökkent. Hatalmas vődik össze. Nyelvi akadály sze lelő új személyt találjak. Egy
megaplébániák létesültek, ahol rencsére nem merül fel, mert éven belül fel akarom keresni az
50-100-200 ezer hívőhöz tartozik régóta beszélek spanyolul. A összes egyházmegyét, tolmá
egy vagy két pap. A katolikus Vatikán különböző hivatalaiból is csolva a Szentatya személyes
lelkipásztorok hiánya miatt egy kapok a helyi viszonyokat tagla üdvözletét, valamint tanításának
re több kis szekta képviselője je ló, részletes tájékoztató anyago összefoglalását. Az apostoli
lenik meg az Egyesült Álla kat, tehát nem csupán a magam nuncius kifejezett feladata a hát
tértámogatás, nem pedig egy
mokból. Megkörnyékezik az erejéből kell felkészülnöm.
– Vannak mélyen gyökerező önálló lelkipásztori program ki
itteni embereket és sokukat bi
zony el is visznek tőlünk. Ettől ellentmondások az uralkodó po- dolgozása. Mi biztosítjuk a
Szentatya jelenlétét ott, ahol ép
függetlenül az „áttértek” válto litikai párt és az egyház között?
– Hagyományosan nincsenek pen dolgozunk. A lelki gazdago
zatlanul katolikusnak tartják ma
gukat, és a mi hagyományainkat ellentétek, kapcsolatunk kifeje dáshoz itt sokkal több papra,
zetten építő jellegű. Hondurast szerzetesre lenne szükség, hogy
követik.
– Hogyan lehet felkészülni ek- – a mi európai normáink szerint egyházunk közelebbi, személye
kora kihívásra mindössze né- fogalmazva – jobboldali kor sebb kapcsolatot alakíthasson
mány irányítja, immáron hat-hét ki a hozzánk forduló emberek
hány hét alatt?
– Október elején szereztem esztendeje. Küldetésem része, kel. Egyre többen lesznek az
tudomást arról, hogy a Szentatya hogy az ország vezetésével kö ilyen hivatásra vállalkozók, ám
Hondurasba kíván küldeni. zösen létrehozzunk egy államkö nem tudunk egyik pillanatról a
csodát
tenni.
Három hónap jutott a felkészü zi megállapodást, úgynevezett másikra
lésre, miközben Belorussziában „konkordátumot”, a Hondurasi Rövidtávon be kell vonnunk a
be kellett fejeznem a munkát. Köztársaság és a Vatikán között. plébániákon szolgáló híveket is,
– Eddigi tapasztalatai alapján akik ugyan nem felszentelt pa
Megismertem az ország törté

pok vagy diakónusok, viszont
készséggel részt vennének az
egyházközségek életében oly
módon, hogy kisebb csoporto
kat, imaközösségeket szervez
nek, hogy érezzék a hívek:
egyenként számon tartjuk őket.
Ezt azonban először a helyi püs
pökökkel, papokkal és magukkal
a hívekkel célszerű megértet
nünk, mert e tekintetben tapasz
talunk némi idegenkedést is.
– Számos alkalommal járt a
kecskeméti
Karol
Wojtyla
Barátság Központban, utoljára
tavaly, október 4-én, Assisi Szent
Ferenc emléknapján. Mit tapasztalt nálunk?
– Megannyi tiszteletreméltó,
Isten áldotta népjóléti és kulturá
lis kezdeményezés szemlélője
lehettem a Karol Wojtyla
Barátság Központban tett láto
gatásaim során. Éppen ezért kül
földi szolgálati helyeimen, illetve
utazásaim során számtalan al
kalommal teszek tanúbizonysá
got a kecskeméti, Egressy utcai
intézményben folyó átfogó kari
tatív tevékenységet illetően.
Tettem ezt Belorussziában, illet
ve most a közép-amerikai
Hondurasban is. A Wojtyla Ház
kimagasló példája annak, miként
lehet jót cselekedni saját kezde
ményezésből, nem várva arra,
hogy valaki felülről utasításba
adja a segítő szándékot. E szoci
ális intézmény megalakulása,
léte és folyamatos működése
maga a csoda. Az épületbe lép
ve rögtön érezhető, szinte kézzel
fogható az isteni gondviselés je
lenléte, a Szentlélek munkálko
dása. Szót ejtek minderről a vi
lág különböző részein, így a
Vatikánban is, valamint egyházi
méltóságokkal és civilekkel foly
tatott beszélgetéseim során
szintén beszámolok az itteni tör
ténésekről. Hiszem, hogy a
Wojtyla nevét viselő népkonyhát
Isten áldása kíséri, miképpen
abban is biztos vagyok, hogy
még nagyon hosszú ideig fogja
szolgálni e létesítmény a bajba
jutottakat.
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Évek óta tart hagyományos bibli
aismereti sorozatot Szabó Antal
a Wojtyla Házban. A bócsai PoliFarbe Vegyipari Kft. tulajdonosa,
ügyvezető igazgatója mindenek
előtt a jóra való szövetségről
fejti ki nézeteit a Szentírás tükré
ben, majd rendszeresen részt
vesz az ételosztásban is, melyet
maga finanszíroz a szociális lé
tesítmény
gondozottjainak.
Hangoztatva Krisztus csodála
tos mondását: csak az kap, aki
adni is tud. Most, a koronavírus
veszélyhelyzet mérséklődése
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utáni napokban, Szabó Antal is
mét bibliaórát tartott a sorsközösségnek, a Wojtyla Akadé
mia előadássorozat keretében.
A közismert bócsai vállalkozó
beszéde végén feltette a kérdést
a szavait érdeklődő áhítattal
hallgató közönségének: –
Meglátjuk-e Isten apró csodáit
életünk folyamán? Akarunk-e
hálásak lenni az Úr szabadításá
ért? Ugyanis minden tőle van. A
mennyei orvos néha megsebez
ugyan minket, de be is gyógyítja
a keletkezett sebeket…

Csapolt sörök széles választéka

Néhány sörözőben elérhetőek a
termékeik, de a többiekkel ellen
tétben, nem próbálkoznak újabb
és újabb helyekre bejutni. A Guri
Sörfőzde azzal lett Magyarország
egyik legnagyobb kisüzemi főz
déje, hogy alternatív értékesítési
csatornákon nyomul.
Családi vállalkozásként indul
tak még 1995-ben. Kezdetben
kizárólag a pilzeni nedűjüket

az Aradi Vértanúk tere 9/a.
szám alatt várják vendégeiket.
– Egyedülálló választékot kí
nálunk. Jelenleg 22-25 féle sört
csapolunk, palackozunk – min
dig frissen – a vásárló előtt.
Szinte már nem is adok el kocs
máknak. Sajnos a legtöbb sörö
ző egyszerűen nem tudja helye
sen tárolni a hordókat, így
könnyen előfordulhat, hogy a fo
gyasztóhoz nem abban a minő
ségben jut el a termékünk, aho
gyan az Jászapátiban elkészült
– mondja Urbán Imre, a Guri
Sörfőzde tulajdonosa.
– A serházak rendszerében a
készítéstől a pohárig tudjuk elle

főzték, majd a sörforradalom
hatására rengeteget dolgoztak
gerilla sörfőzőkkel is, miközben
folyamatosan bővítették kínála
tukat.
Tavaly nyáron nyílt meg a
Jászapátiban működő Guri
Sörfőzde tizennegyedik serhá
za Budapesten. Ezeken az érté
kesítési pontokon kizárólag
csapolva, frissen lehet megven
ni a habzó nedűt. Kecskeméten,

nőrizni a minőséget – teszi hoz
zá Ifj. Urbán Imre, a Guri Sörfőzde
főzőmestere.
Náluk, a hűtött erjesztő tartá
lyokban várják a sörök, hogy hor
dóba fejtve eljussanak valame
lyik serházig, ahol pedig egyből
hűtőkamrába kerülnek. Így nem
a sörözők többségében haszná
latos átfolyó rendszerű hűtést
alkalmazzák, hanem az egész
hordót körülbelül öt fokok tart

ják, ami szavatolja, hogy frissen
marad az innivaló.
A serházak franchise rend
szerben működnek, és a közvet

műen felelni, de jól látszik, hogy
vannak még lehetőségek, pláne,
hogyha elkészülnek a sörfőzde
fejlesztéseivel.

len értékesítés miatt kedvező
árakon tudják kínálni a sört.
Három Budapesten működik,
kettő Jászapátiban, de van
Szolnokon, Nagykátán, Buda
örsön, Biatorbágyon, Kecske
méten és Pilisvörösváron is ser
házuk. A lényeg, hogy körülbelül
20 négyzetkilométeres körzet
ben egynél ne legyen több –
mondják a Guri Sörfőzde tulajdo
nosai – de persze a sűrűn lakott
részeken ez alól vannak kivéte
lek.
Az elsőt mindössze tíz sör
csappal nyitották, ám ma már
nem állnak neki új serháznak,
csak ha az minimum húsz csap
pal rendelkezhet. Ezekből áram
lik a 24 féle Guri sör, az alap pil
zenitől a különböző, gyümölcsös
lágereken át az IPA, APA, stout,
porter sörökig.
A kérdésre, hogy a serházak
száma meddig nőhet még,
Urbán Imre nem tudott egyértel

Jelenleg egy 800 és egy 3200
literes főzőházzal, 15 tartállyal
működnek – utóbbiból épül még
öt darab. Urbán Imre tulajdonos
szerint hatvan négyezer literes
tartály lehet majd a maximum,
ameddig
bővülni
tudnak.
Elmondta, a fejlesztésekre szük
ség is van, hiszen a kapacitásuk
maximumán működnek, a kis
üzemiek a legnagyobbakhoz so
rolhatók, köszönhetően annak
az értékesítési csatornának, me
lyet a serházak jelentenek.

2020. június
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Régmúlt idők nyomában
A Wojtyla Ház népkonyhájára járó rászorultak egy különleges személyt ismerhettek meg Lukács Nikoletta személyében a közelmúltban, aki előadásában nemcsak az ásatások világába engedett
bepillantást, hanem mesélt hobbijáról, a rúdsport szépségéről is.
A fiatal régész négy éve dolgozik Kecskeméten, a Katona József
Múzeum munkatársaként. A vetített képes előadásában először
kecskeméti, majd kínai ásatásokról mesélt.
– Az egyetemen az alapdip
lomám szakdolgozatának té
mája a társasjátékok voltak,
bemutatva a régészeti feltárá
sok eredményei alapján, hogy
az emberek már az őskorban is
szerettek játszani – mesélte,
majd helyi avar-kori példát mu
tatott be. – Az avarok hazánk
ban a hatodik század végétől
éltek, egészen a honfoglalásig.
A Mercedes II. számú gyár épí
tése előtt végzett régészeti fel
tárások során, találtunk egy
olyan házat, melynek padlójá
ban nyolc darab malomjátékot
fedeztünk fel. Egymásra, a föld
be vésték a malomtáblákat. A langfalakra, bár akkor vélhető
legkisebb 18x18 centis, a leg en nem játékként szolgált, ha
nagyobb 30x30 centis volt. A nem szimbolikus jelentősége
malomjáték ugyanolyan volt, volt. A világ feletti hatalmat jel
mint ami ma is ismert. Ilyen képezhette. Az ókorból is több
sok malom ábrát egy helyen fennmaradt, melyek már víz
még sosem találtak a régészek szintes síkban készültek.
Például Görögországban az
a Kárpát-medencében.
– A malomjáték nagy múltra Acropolis lépcsőjén is van egy.
korban templomok, vá
tekint vissza, már az őskorban Közép
is rajzoltak malomtáblát a bar rak falaira rajzoltak. Abban az

Rendet raktak
Füvet nyírtak, gyomtalanítottak,
gereblyéztek, sepregettek, fá
kat öntöztek, összeszedték az
elmúlt időszakban eldobált
szemetet, lehullott gallyakat,
faleveleket a napokban a kecs
keméti Porta Közhasznú
Egyesület önkéntesei a műkert
városi Assisi Szent Ferenc ká
polna környékén.

A vállalkozó szellemű vo
lontőrök – akikhez a Karol
Wojtyla Barátság Központ csa
pata is csatlakozott – több
mint négy órán át derekasan
hajlongtak annak érdekében,
hogy a vasárnapi szentmise
előtt Isten dicsőségéhez méltó,
tiszta, rendezett környezet fo
gadja a templomi híveket.

időben a malom volt a szegény
ember sakkja – részletezte
Lukács Nikoletta, majd egy má
sik kecskeméti ásatásról is
szólt, mely során egy Árpádkori falut tártak fel szintén a
Mercedes Gyár közelében.
Lukács Nikoletta

Nagyon sok értékes leletet ta
láltak közben, például II. Géza
és III. István korabeli ezüst dé
nárokat, kézi korongolt bográ
csokat, fazekakat, melyek bizo
nyították, hogy falu itt már az
1100-as évek második felében
létezett.
A fiatal régész egy harmadik
ásatásról is szót ejtett. A
Szegedi Tudományegyetem jó

voltából, két évvel ezelőtt egy
kínai ásatáson járt. A Tang- és
a Qin-dinasztia nyomait kutat
ták egy kis település mellett,
melynek hárommillió lakosa
volt.
– Nagyszerű élmény és ta
pasztalat volt az egy hónapos
kínai régészeti munka. Más
módszerekkel dolgoznak és
sokkal lassabban haladnak,
mint mi. Sok érdekes dolgot
láttunk, különösen a temetke
zési szokásaik kapcsán – tette
hozzá.
Nikoletta végül saját hobbijá
ról mesélt: – A rúdsportot
amatőr szinten űzöm, az utóbbi
néhány évben már nem ver
senyzem. Korábban amatőr
versenyt nyertem, s duóban az
Európai Bajnokságig jutottam,
ahol bronzérmesek lettünk.
Nagyszerű sport, de nagyon ne
héz. Ma már csak szabadidőm
ben edzem – árulta el, s érdek
lődő hallhatóságának azt is
elmesélte, hogy a rúdsport
Indiából indult évszázadokkal
ezelőtt, ahol tradicionális sport
ágnak számít. Európában az
1920-as évektől terjedt el a cir
kuszosoknak köszönhetően,
többek között a légtorna is eb
ből alakult ki. Magyarországon
2003-ban Pirner Alma honosí
totta meg. A Nemzetközi Rúd
sport Szövetség célja, hogy
olimpiai sportággá váljon.
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Vandálok a Wojtyla Háznál
Nemrégiben, immáron visszatérő jelleggel, újabb környezetkárosító esemény borzolta a Karol Wojtyla Barátság Központ sorsközösségének kedélyállapotát. Ismeretlen tettes több tucat árvácskát tépett ki az Egressy utcai népkonyha előkertjéből, ráadásul
időközben megszaporodtak a viráglopások a Mezei utcai, BelsőSzegedi úti és Kurucz téri Krisztus-keresztek környezetében is.
– Számomra teljesen érthe
tetlenek ezek a szinte évente
előforduló barbár cselekedetek.
A mostani eset kapcsán több
feltételezés került szóba. A
Wojtyla Ház köztudottan katoli
kus alapokon működő szociális
intézmény, ezért e barbarizmus
akár keresztényellenes lépés
nek is betudható. De ismerve
korunk társadalmának aktuális
állapotát, az sem kizárt, hogy
egy drogos fiatalról lehet szó,
aki a napi szerhasználathoz
szükséges anyagiakat próbálja
lopott virágok eladásával előte
remteni. Ugyanakkor a gyakori
ismétlődés tudatosságot, követ lan betartásával, nemsokára
kezetességet feltételez. A rend közösen kézre kerítjük az elkö
őrséggel karöltve fokozottan vetőt – kommentálta a legutób
szemmel tartjuk az Egressy bi történéseket Farkas P. József,
utca környékét, és szándékunk a Karol Wojtyla Barátság
szerint együttes erővel, a vonat Központ alapító-igazgatója.
Farkas Pál, a jótékonysági
kozó jogszabályok maradékta

szervezet programszervezőjé
nek vélekedése szerint, feltéte
lezhetően nem rendelkezik üzle
ti háttérrel a „hiányos értelmi
képességekkel bíró aljas, jellem
telen gazember”, mivel az arcát
Újra kellett ültetni
a virágtartók
árvácskáit is…

a biztonsági kamerák elől gon
dosan eltakaró illető részben
gyökerestől, további felhaszná
lást kizáró módon tépte ki a vi
rágokat.
– Mindezek ismertében képte
len vagyok elfogadható indokot,

Sváby András és Karcsika

– Hajdanán a TV2-nél senki nem számí
tott arra, hogy a Napló vasárnap este a
tévénézők ötven százalékának figyelmét
képes lekötni. Azután tíz éven keresztül
bizonyítottuk, hogy érdekes-értelmes tar
talommal is lehet komoly nézettséget
produkálni. Ez ma már nem lehetséges,
mivel csatornák százai várják az érdeklő
dő tekinteteket – fogalmazott Sváby
András, amikor nemrég a Wojtyla Ház
gondozottjaival találkozott. – Aztán soká
ig eltűntem a képernyőről, de jól elvoltam,
sokat tanultam, vállalkoztam, még egy

honlapot is üzemeltettem. Mégis öröm
mel mondtam igent, amikor hívtak az
ATV-hez, s azóta ismét képernyőn va
gyok a Heti Naplóval.
– Nem akartam állatot hozni a műsor
ba, de első alkalommal nem volt kire
bíznom Karcsikát, keverék kiskutyámat.
A stúdió hátterében lapult csendesen,
ám a nézők így is észrevették. Végül
közkívánatra került adásba, de mindig
nagyon nyugodtan viselkedik. Sőt,
szelfizni is szeret, mert mindig a lencsé
be néz, ha fotózzák...

2020. június
értelmes motivációt találni ebben
a kirívóan visszataszító, antiszo
ciális megnyilvánulásban. Ezen
felül, gondozottjaink személyes
sértésnek is veszik, ha kezük
munkáját civilizálatlan egyének
megszentségtelenítik. Minden
esetre kiértékeltük a kamerafel
vételeket, majd ennek megfelelő
en kértük a rendőrség fellépését
– nyilatkozott az ügy kapcsán a
Wojtyla Ház önkéntese.
Erős felindultsággal beszélt a
történésekről
Kispatakiné
Szénási Melinda, a karitatív léte
sítmény munkatársa is. Mint ki
fejtette: – Egész évben ki sem
látszunk a munkából; kapálunk,
öntözünk, pótoljuk az ellopott
növényeket. A semmirekellő
drogosok meg tönkreteszik a
kertünket. A Mezei utcai, a
Belső-Szegedi úti és a Kurucz
téri Krisztus-keresztekhez is ki
vonulunk, de minek? Nem hi
szem el, hogy senki nem látja,
amikor lopják a virágokat. Olcsó
pénzért eladják a növényeket,
utána meg italra és drogra köl
tik. Milyen dolog ez?
Az ügyben a Kecskeméti
Rendőrkapitányság vizsgálatot
indított.

2020. június
Csacsi etetéssel kívánta felhívni
a figyelmet a napokban a
Kecskeméti Vadaskert állatai
nak örökbefogadására a Karol
Wojtyla Barátság Központot ti
zenöt éve létrehozó és működ
tető Farkas P. József alapí
tó-igazgató, valamint Farkasné
Pásztor Jolán, a szociális intéz
mény társalapítója. A akciójuk
kal arra kívántak rámutatni,
hogy a Kecskeméti Vadaskert
vezetősége örömmel fogad fel
ajánlásokat támogató örökbe
fogadás formájában is.
Az állatkert mindenki számá
ra megfizethetővé szeretné ten
ni e lehetőséget, ezért a mini
mális összeget mindössze
ötezer forintban határozták
meg. Természetesen ennél na
gyobb hozzájárulás is befizet
hető, melyet a pénztárukban
vagy postai csekken lehet meg
tenni. Egy állatfajt többen is
örökbe fogadhatnak. Tízezer
forinttól réztáblát helyeznek ki
az állat kifutója mellett, megje
lölve az örökbefogadó nevét és
a támogatás időtartamát. Az
örökbefogadás egy évre szól,
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Vadaskerti örökbefogadás
Éhes, édes, kicsi csacsi…

melyről oklevelet adnak a
Vadaskert munkatársai.
– A Wojtyla Barátság Központ
2019. október 4-én, Assisi Szent
Ferenc emléknapján vett párfo
gásba egy akkor három hetes kis
csacsit. Többször is meglátogat
tuk azóta, így ma már ismerős

Kínai élmények

A Leskowsky Hangszergyűj
temény vezetője, Szilágyi Áron,
Kína autonóm tartományába,
Belső-Mongólia tájaira repítette a
Karol Wojtyla Barátság Központ
gondozottjait utcaképek, ese
ményfotók és a kínai doromb
hangzásvilága segítségével leg
utóbb. A Wojtyla Akadémia prog
ramsorozat keretében elhangzott

tek, pillanatok alatt megépülő út
hálózatok, ráadásul úton-útfélen
csúcstechnológiába botlik a láto
gató. Javarészt e szavakkal írha
tó le Ázsia második legnagyobb
területű, egyben a világ legnépe
sebb országa – derült ki a beszá
molóból.
– Elég sokat lehet tanulni a kí
naiaktól; nyitottságot, tudásvá

előadásán leginkább a távol-kele
ti életmód sajátosságaira hívta
fel az érdeklődők figyelmét.
Hihetetlen és sokkoló az a
technikai fejlettség, ami a mai
Kínát jellemzi; gigantikus mére

gyat, kitartást, munkakedvet, csa
ládközpontú gondolkodást… Ha
külföldön járnak, az ott szerzett
tapasztalataikat otthon haszno
sítják – foglalta össze személyes
élményeit Szilágyi Áron.

ként fogad minket, amikor meg
jelenünk az élettere mellett és
hozunk neki zöldséget, gyümöl
csöt, amit mindig örömmel esze
get néhány főt számláló társasá
gunkban – mondta a helyszínen
Farkas P. József, miközben sár
garépát nyújtott át a kerítés túlol

dalán finom falatokra váró sza
márcsikónak.
Az etetésen megjelent Gyuris
Dávid zöldségüzlet-tulajdonos
és egyik barátja is, akik a Farkas
családhoz hasonlóan, szintén
élelemmel kínálták a takaros
jószágot.
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NYÁRI FELTÖLTŐDÉS

3 nap 2 éjszaka 2 fő részére az ***Ágnes
Hotelben reggelis ellátással 35.900 Ft-ért
A kupon beváltható 2016.10.03.–12.22. között
Kizárt Időszak: 2020. 05.29.–2020. 06.01.,
2020. 08.20.–2020. 08.23.

A csomag tartalma:
 
szállás franciaágyas vagy különágyas szobában 2 fő részére 2 éjszakára
 
stúdióapartmanban (minikonyhával felszerelt franciaágyas szoba) felár ellenében
 
bőséges villásreggeli naponta 7:30- 9:30 között
 
Pi víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
 
Koronavírus járvány miatt wellness részlegünkön a Kormányrendelet vis�szavonásáig kizárólag az úszómedence üzemel!!
 
korlátlan wellness használat (nyitvatartási idő alatt) (úszómedence 26-28 C°)
 
napozóterasz napozóágyakkal, napernyővel
 
szállodai törölközőt, szállodában bérelhető fürdőköpenyt kizárólag a saját
wellness részlegünkön lehet használni
 
50%-os masszázs utalvány felnőttenként
 
4 Ft üzemanyag kedvezmény a szállótól mindössze 6 km-re található
Benzinkúton
 
ngyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén
 
a recepción engedményes árú 3 órás tófürdő belépő vásárolható, kedvezmény 10%
A koronavírus járvány miatt kezelések a Kormányrendelet visszavonásáig
nem vehetőek igénybe!!
 
Idegenforgalmi Adót 2020-ban a Koronavírus járvány miatt nem kell megfizetni a Kormány döntése értelmében, de a változtatás jogát fenntartjuk.
3. személy pótágyon történő elhelyezésének díja ugyanabban
a szobában reggelivel:
0–5 év között
5–12 év között

4.000 Ft/fő/éj
5.300 Ft/fő/éj

12–18 év között
18 éves kor felett

6.500 Ft/fő/éj
7.000 Ft/fő/éj +IFA

Ágnes Hotel – Hévíz, Honvéd u. 7.
Tel.: 06-83-340-450 l agneshotel.heviz@gmail.com l www.agneshotel.hu

2020. június

2020. június

www.civilnaplo.hu

15

Reformkori étkezés és társasági élet

Hogyan főzték a reformkorban Jókai Mór kedvenc bablevesét? kor is a legény egy fa árnyéká
Miért lopták az evőeszközöket? Mit takart pontosan a pásztoróra? ban vagy a bokor tövében az el
– Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak a Karol lentétes nemek vonzódásának
Wojtyla Barátság Központ gondozottjai a napokban, Ács Imre törvénye szerint „köszönetet
mondott” a hölgynek.
mesterpedagógus rendhagyó gasztronómia-történeti óráján.
A Széchenyi István Idegen
forgalmi, Vendéglátóipari Szak
gimnázium és Szakközépiskola
tanára előadásában arra is ki
tért, hogy a reformkorban na
gyon különbözőek voltak az
egyes társadalmi rétegek étke
zési szokásai. A szegényebbek
nek éppen jutott betevő falatra,
míg a gazdagok sokszor lako
máztak. A lakodalmak, úri va
csorák a kivagyiságról, maga
mutogatásról szóltak, s a végén
(hűtőszekrény még nem lévén)
Ács Imre mesterpedagógus rendhagyó órája a Wojtyla Házban
sok finom étket kidobtak.
Az ínségesek főként ásott kút
Küllemben is megmutatkozott a adósak, táplálóak voltak. Húst
különbség: például a sanyarúbb csak alkalomadtán fogyasztottak. vizet ittak, ráadásul a kútra járás
Rendszerint naponta kétszer a hölgyek körében társasági ese
sorsúak fából készült evőesz
közzel étkeztek gránit tányérból, étkeztek, ünnepek idején három ménynek számított: ott gyűjtöt
az arisztokraták inkább Herendi szor. A pásztorok tarisznyában ték be ugyanis a legfrissebb in
porcelánból arany-ezüst kanál hordták magukkal az ebédet, formációkat, pletykákat. A
ami kenyérből, szalonnából és férfiak közösségi élete elsősor
lal, villával, késsel.
A reformkori népi táplálkozást hagymából állt. Ha több napot is ban csárdákban, ivókban zajlott.
Az előadás második felében
az egyszerűség, az ötletesség és legelőn töltöttek, akkor a feleség
a találékonyság jellemezte. A fő vagy a kedvesük vitt meleg ételt reformkori írók, költők és arisz
étkek között a leves, a kása és a nekik. Az ebéd elfogyasztása tokraták ételeit mutatta be Ács
kenyér szerepelt, mivel ezek ki után jöhetett a pásztoróra, ami Imre. Jókai Mór közismerten

szerette a hasát. Kedvenc ételei
közé tartozott a töltött káposzta,
a palócleves, a sült ruca vörös
káposztával és persze a bable
ves körömmel. Innen ered a
Jókai bableves, de ahogyan ma
napság készítik, arra bizony rá
csodálkozna a neves író, hiszen
a hosszú évtizedek alatt más
alapanyagok kerültek bele.
A reformkori arisztokrácia tár
sasági élete a kávéházakban,
mulatókban teljesedett ki. Bécs
hatására Budapesten is elszapo
rodtak az ilyen vendéglátóhe
lyek.
Az evőeszközök látványos vál
tozáson estek át. Először fából
készültek, majd jöttek az arany,
ezüst, elefántcsontból készült
változatok. Később az alpakka,
az alumínium és a rozsdamen
tes acél. Sokszor történtek lopá
sok, főként az aranyat, ezüstöt
csenték el. Ezért divatba jött,
hogy monogramot véstek rájuk,
ezzel igyekezve visszaszorítani a
lopásokat. – Ács Imre fényképe
ken reformkori evőeszközöket,
edényeket, tálakat, tányérokat is
bemutatott érdeklődő hallgató
ságának.

Bármit, bárhol, bármikor!
A HolloGasztro Kft. tulajdono
sa a kezdetektől arra törekszik,
hogy a különböző rendezvé
nyek megvalósítását újszerű
ötletekkel segítse, különleges

ételekkel, italokkal, egyedi arcu
latú megjelenéssel és hangula
tos dekorációs elemekkel szí
nesítse. Nem véletlenül ez a
jelmondatuk: Bármit, bárhol,

Ebédosztás a Wojtyla Házban – járvány idején

bármikor! Nemcsak illusztris
körökben jól csengő név a
HolloGasztro Kft., hanem a
Karol
Wojtyla
Barátság
Központban is régóta ismert, a
nehézsorsú, elesett, hátrányos
helyzetben élő emberek intéz
ményében. A vállalkozás tulaj
donosa, Holló Tibor évek óta
rendszeresen ajánl fel ételt a
város szegényeinek. Barát
ságos személyét nagy tisztelet
övezi a Wojtyla Házban, nem
véletlenül, hiszen szokásához
híven, bokros teendői mellett, a
minap is személyesen fáradt el
a népkonyhához, hogy közvetle
nül találkozhasson a rászoru
lókkal.
A HolloGasztro Kft. tehergép
kocsija ezúttal is százhúsz
adag finomsággal gördült a
szociális intézmény főbejáratá

Holló Tibor

hoz, ahol a Wojtyla Ház fárad
hatatlan dolgozói osztották ki
az ebédet. A súlyosan beteg,
mozgásképtelen gondozottak
pedig otthonukban vehették át
ételüket, a létesítmény lelkes
önkéntesei: Tóthné Rontó
Gyöngyvér és Mátyus István
jóvoltából.
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Pataki Ági mesélt a múltról
Modellkarrierjéről, filmes munkájáról és mindennapjairól mesélt emlékfelügyelet alatt” áll.
Pataki Ági ex-manöken, filmproducer a közelmúltban, a Karol Történt ugyanis, hogy később a
Wojtyla Barátság Központban, Borzák Tibor újságíró kérdéseire ház faláról le kellett szedni a
válaszolva. A beszélgetés során a most 68 éves ex-manöken szí- mozaikokat, mivel beépítették a
vesen elevenítette fel a népkonyhára járó szegényeknek modell mellette lévő üres telket. Nem a
fotómon volt a hangsúly, hanem
pályája kezdetét.
– A véletlennek köszönhető,
hogy
manöken
lettem.
Semmilyen adottságom nem
volt hozzá, elég alacsony va
gyok. Kislányként sosem vágy
tam arra, hogy királylány, modell
vagy színésznő legyek. 18 éve
sen német-spanyol tolmácsként
egy chilei magas rangú delegá
ció női tagjait kellett kísérget
nem, programokat szervezni
számukra. Elvittem őket a
Rotschild Szalonba, mely az ak
kori szocializmusban egy kapi
Pataki Ági és Borzák Tibor
talista kis szigetnek számított.
Nagyon drága, exkluzív ruhákat lára járó diáklány rólam készí Erdély Miklós munkásságán. A
árultak, elsősorban külföldiek tett egy portrésorozatot a mozaikokat műemlékké nyilvá
nek. A szalon vezetője, Klára vizsgakiállításra, ott figyelt fel nították. A műemlékfelügyelet
megkért, hogy én is lépjek fel a rám e márka reklámfőnöke. az egyenként leszedegetett mo
divatbemutatójukon. Ezzel kez Nem indult zökkenőmentesen a zaikokat elcsomagolta, és a mai
dődött minden – elevenítette fel kapcsolatunk, de aztán minden napig őrzi. Néhány éve csak a
emlékeit Pataki Ági, aki ezután rendeződött. Emlékszem, elein szememet be is mutatták egy
majd két évtizeden át volt a te mindenki csak Fabulon fővárosi galériában – jegyezte
Fabulon kozmetikai termékcsa Áginak hívott, kellett vagy tíz év meg.
Több évtized kihagyás után,
a szakmában, mire ismét Pataki
lád reklámarca.
– Akkoriban, a hatvanas évek Ági lettem – árulta el az ex-man tavaly újra óriásplakáton láthat
ták a fővárosiak Pataki Ágit. A
végén, a hetvenes évek elején öken.
Pataki Ágiról egy óriás kép is Kálvin tértől nem messze, az
nem nagyon volt reklám. Amit
hazánkban előállítottak, el is ad készült, mely hosszú időn át Astoriánál.
– Megkeresett a Helia-D, mely
ták, nem volt szükség arra, hogy Budapesten, a Kálvin téren, egy
hírverést csináljanak neki. ház oldalán látszott. Erdély egykoron a Fabulon nagy kon
Nyugati hatás eredményezte, Miklós avantgarde művész ké kurenciája volt, hogy az idősebb
hogy végül a reklám mégis ter szítette a képet mozaik dara korosztálynak, az ötven év felet
tieknek ajánlott arckrémét reklá
jedni kezdett. Újabb véletlen bokból az egyik fotójáról.
– Rajtam kívül talán senki mozzam. Nem akartam elvállal
hozta, hogy a Fabulon arca let
tem. Egy iparművészeti főisko nem mondhatja el, hogy „mű ni, majd mégis elfogadtam a

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt tör
ténelmi és szakrális környe
zetben, a magas mûvészi szín
vonalon kialakított Szent Mihály
Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 sze
mélyes urnahelyek bérelhetõk,
15, 30 és 90 évre. Az urnahelybérlés nincs vallási felekezethez
kötve.

Plébánia tel.: 76/497-025

Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

felkérést. 68 évesen újra kame
ra elé álltam.
Azzal kapcsolatban, hogy ak
kor vagy most könnyebb egy
modellnek, Pataki Ági elmond
ta: kevesebben voltak, a piac
zártabb volt, most sok a modell,
de nyitott a piac, a világ. Így
nem tudja eldönteni. Az viszont
biztos, hogy neki akkoriban nem
kellett fogyókúráznia, azt evett
és ivott, amit csak akart.
Csaknem negyven éves korá
ig modellkedett – ami ma már
elképzelhetetlen –, utána azon
ban filmes szakmára váltott
Pataki Ági: producer lett.
– Ez is a véletlennek köszön
hető. Férjem filmproducer, akit
megkeresett Rudolf Péter szín
művész az Üvegtigris forgató
könyvével. Abban az időben
nem volt állami támogatás a
filmhez, így nekünk kellett ös�
szeszedni rá a pénzt. A férjem
és Rudolf Péter, aki ezzel a film
mel debütált rendezőként, ben
nem, azaz ismertségemben bíz
tak. Össze is jött! – mesélte
tovább karrierjének állomásait
Pataki Ági.
Az elmúlt években számos
filmen dolgozott, férjével közös
produceri cégük van. Szeretik
az első rendezős filmeket, a kö
zelmúltban az Egy nap című al
kotással a Cannes-i Film
fesztiválig jutottak, díjat is nyert
a film, ami a szakmában komoly
rang. Végül Pataki Ági elmond
ta, még nem tudni, lesz-e
Üvegtigris 4, de beszélnek róla…

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

vízadagoló
automaták

forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.

