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Fogyasztói társadalmunkban kissé 
furcsán cseng a fenti mondat, hiszen 
az ember megtanulja: ha nem taka-
rékoskodik, nem osztja be bölcsen a 
megszerzett vagy megtermelt javakat, 
könnyen összeugrok a takaró, amely 
alatt nyújtózkodik! Ám értsük jól! Te 
magad leszel több, ha tudsz adni, ál-
dozni a jó ügy érdekében, és bizony 
ez olykor azzal jár, hogy vékonyabb 
lesz a pénztárcád, vagy kevesebb a 
magadra fordítható idő, erő, figyelem. 
Az önző ember, kapásból rá is vágja: 
„Mit érdekel engem bárki sorsa? Meg 
van nekem a magam baja! Oldja meg 
mindenki az életét, ahogy akarja, csak 
engem hagyjon ki belőle.” De sokszor 
hallhatunk, olvashatunk ilyen, vagy 
ehhez hasonló kifakadást! Sőt! Minket 
is gyakorta kísért e lelkület, hiszen két-
ségkívül sokkal kényelmesebb, és még 
a nehézségek tekintetében is „jólesőbb” 
magunkkal törődni, mint másokkal, a 
környezetünkkel. Így van ez kicsiben, 
és így van nagyban is! Sokkal kön-
nyebb a kiürült sörösüveget elhajítani, 
egy eldobott papír zsebkendő mellett 
elmenni vagy a hasznavehetetlen kon-
zervdobozt hátrahagyni a folyóparton 
egy-egy peca után, mint elvinni a sze-
metesig. Sokkal könnyebb a felismert 
szükség mellett elmenni, a fejünket el-
fordítani, vagy bambán nézni magunk 
elé, mint odaköszönni, egy pillanatra 
megállni, segítő jobbot nyújtani, egy 
jó szót szólni, bátorítani, vagy csak 
örülni a másik sikerének. Mert ezzel 
időt, pénzt, energiát spórolhatunk meg. 
Csak éppen mi leszünk egyre keveseb-

bek! Minden évben eljön a felocsú-
dásnak, a ráeszmélésnek ideje, amikor 
„kompromisszumok nélkül” kilépve a 
komfortzónánkból, tehetünk valamit, - 
és lelkiismereti kötelességünk is tenni! 
– azért, hogy élhetőbb és szebb vilá-
got teremtsünk magunk körül, és nem 
csak magunknak. E gondolat jegyében 
vállalkoztunk idén is arra, hogy csat-
lakozunk a három történelmi egyház 
országos kezdeményezéséhez, és né-
hány órát az életünkből másoknak 
szentelünk. Pénteken Lakatos Tibor 
hitoktatónk és Máté Csaba református 
lelkészkolléga vezetésével az Idősek 
Otthonába látogattunk, hogy egy kis 
„tavaszi frissességet” vigyünk fiatal-
jainkkal az őszi hervadásba. Szomba-
ton reggel pedig a katolikus templom 
szomszédságában gyülekeztünk, és 
csapatpólót húzva el is indultunk dol-
gunkra. Barta János gondnokunk és 
Eszes Károly tanár úr vezetésével egy 
kis csapat a temetőben végzett hasznos 
munkát, kiegészülve képviselő testüle-
tünk férfi tagjaival, seprűt, gereblyét, 

talicskát ragadva, az elhanyagolt sírok 
környezetét rendezgették, és a bontás-
ból származó hulladékot takarították 
el. Családcsoportunk hölgy tagjai, köz-
tük Mészárosné Anikó, Fürstner Judit 
és Balla Kata felügyelete mellett, a fő-
leg lányokból álló 15 – 20 fős konvoj 
a Tisza partot járta végig (a Lübbecke 
háztól a Szabadstrandig), és igyeke-
zett eltüntetni az emberi felelőtlenség 
és könnyelműség nyomait a szeretett 
folyó környezetében. Majd három tu-
cat zsák telt meg szorgos munkájuk 
eredményeként. Az időnk, erőnk és 
másra való kapacitásunk ugyan fo-
gyott, de mi magunk gazdagodtunk, s 
örömteli szívvel töltekeztünk az őszi 
napsütésben. Köszönjük sokak segít-
ségét, a Városgondnokság, valamint 
a helyi iskolák vezetőségének pozitív 
hozzá(nk)állását, s mindenek előtt a jó 
Istennek a lehetőséget, hogy tehettünk 
az otthonunkért, mintegy 40 fiatal be-
vonásával. Tiszakécske, én így szeret-
lek! 

Bobek Tamás atya

Több vagy, ha adsz!

Színek, hangulatok, érzelmek című 
kiállítás, a negyedik Szitár Éva kécs-
kei bemutatkozásainak sorában. Az 
ötvenkilenc kép, amit láthatunk, me-
rítés egy gazdag alkotói kincsestárból. 
A művésznő egy alkotó közösség tagja 
(New world in Art), amely havonta új 
helyszíneken mutatkozik be. A kécskei 
kiállítás képei 2019 áprilisa óta meg-
fordultak az ország több településén, s 
a kécskei tárlat után Pitvaroson majd 
Aradon találkozhat velük közönség. A 
kiállítás október 26-ig látogatható az 
Arany János Művelődési Központban.

Helyi művész alkotásait láthatjuk

Megnyitó előtti baráti beszélgetés. Szitár Éva és Balla Zsuzsanna


