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Rómába vezető utak
– A felszentelt fiatalok közül

most két kecskeméti Rómába ké-
szül, posztgraduális képzésre –
tudtuk meg ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzsstól. –
A kinti biblikus intézetbõl doktori
fokozattal legfeljebb minden har-
minc évben jön vissza hozzánk va-
laki. Másik római hírünk, hogy a
kecskeméti Tóth Tamás, aki eddig
a nuncius mellett szolgált, a Pápai
Magyar Intézet rektoraként folytat-
ja szolgálatát.

––  EEzz  mmaajjdd  eerrõõtteelljjeesseebbbbéé  tteesszzii
eeggyyhháázzmmeeggyyéénnkk  nneemmzzeettkköözzii  kkaapp--
ccssoollaattaaiitt??

– Igen, de fogalmazzunk in-
kább úgy, hogy ez az egész Ma-
gyar Katolikus Egyházat érintõ
kérdés. Annyiból jobb, hogy ha
valamilyen ügyünk van Rómában,
akkor azt könnyebb elintézni.

A családok éve
––  MMiinntt  kköözziissmmeerrtt,,  eezztt  aazz  éévveett  aa

RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  aa  CCssaalláá--
ddookk  ÉÉvvéénneekk  nnyyiillvváánnííttoottttaa..  NNeemm
vvéélleettlleennüüll,,  hhiisszzeenn  bbáárrmmeerrrree  nnéé--
zzüünnkk  sszzeemmbbeettûûnnõõ,,  hhooggyy  nnaaggyyoonn
ssookk  ccssaallááddbbaann  mmeeggbboommllaannaakk,,
sszzééttvváállnnaakk  aa  kkaappccssoollaattookk..  MMiiéérrtt
kkeesseerrííttii  mmeegg  aazz  eeggyyhháázz  aazzookknnaakk  aa
hhíívvõõkknneekk  aa  hheellyyzzeettéétt,,  aakkiikknneekk  aazz
éélleettee  aakkáárr  ssaajjáátt,,  aakkáárr  mmáássookk  hhii--
bbáájjáábbóóll  mmeeggrroommllootttt??  AA  hhiittüükk
mmeeggmmaarraaddtt,,  mmééggsseemm  eennggeeddii
õõkkeett  kköözzeell  mmaaggááhhoozz  aazz  eeggyyhháázz,,
nneemm  eennggeeddii  áállddoozznnii,,  ggyyóónnnnii  eezzee--
kkeett  aazz  eemmbbeerreekkeett,,  ppoonntt  aa  bbaajjbbaann,,
aa  mmeeggccssaallaattttaattáássbbaann,,  aa  bbûûnnttuu--
ddaattbbaann......

– A Katolikus Egyház bizonyos
hit- és erkölcsi elveket nem magá-
tól állít föl, hanem azok kinyilat-
koztatáson alapulnak. Ilyen pél-
dául a monogám és fölbonthatat-
lan házasság. „Amit Isten egybe-
kötött, ember szét ne válassza” –
ezt Jézus mondja. Mi nem nyithat-

juk ki a zsilipeket, mert nincs meg-
állás. Az azonban elõfordulhat,
hogy a Katolikus Egyház egy há-
zasságról megállapítja, hogy ele-
ve érvénytelen volt. Ilyenre van
példa. A különélést mindig meg-
engedte az egyház, hogyha nem
tudtak együtt élni. Az újraházaso-
dás azért gond, mert ott a koráb-
bi hûséges igent degradálják egy
új esküvel...

––  TTaaggaaddóó  iiggeenn......
– Így van. De õk sincsenek kitilt-

va az egyházból, részt vehetnek a
szentmisén, imádságokon. Egy bi-
zonyos kor után, ha testvérként él-
nek egymás mellett, akkor is járul-
hatnak szentségekhez, tudniillik a
szentségek vétele az egy meghatá-
rozott életállapotot kíván. S ezt
nem mi állítjuk föl, hanem a kinyi-
latkoztatás, a jézusi tanítás alap-
ján mondjuk ezt. A Bibliában is
szerepel, hogy „Vigyázzatok na-
gyon, hogy milyen terheket tesztek
ezekre az emberekre!” Mert lehet,
hogy valaki a saját maga bûnével
vagy hitével nem tud elszámolni,
és belebetegszik, belenyomorodik.
Nekünk a fõ problémánk az, lelki-
pásztorkodó papoknak, hogy a

házasságkötésbe már úgy mennek
bele, hogy elõtte számtalan kap-
csolatuk volt. Mert sajnos ma a fi-
atalok pár napos ismerkedés után
együtt élnek. Akkor itt mit csinál-
junk? Eleve úgy megy bele a há-
zasságba, hogy a jogásszal meg-
íratja azt, hogy válás esetén ki mit
visz el. Hol itt a fölbonthatatlan-
ság? Még a szándéka sincs meg,
mert azt mondja, ha nem megy,
szétválunk, és ne legyen gond,
hogy mit hoztál ebbe a házasság-
ba, már visszük is a magunk va-
gyonát. Itt kit lehet vádolni? Nem
azt az állhatatlan embert, akiben
már eleve nem volt meg a végsõ
hûség, csak ilyen kipróbálás szint-
jén, márpedig ez borzasztó nehéz

dolog, mert az embert nem lehet
próbálgatni. 

Politikai viták
––  AAnnnnaakk  eelllleennéérree,,  hhooggyy  nnyyáárr  ééss

mmeelleegg  vvaann,,  ssookk  aakkttuuáálliiss  kkéérrddéésstt
hhoozz  ffeell  aa  ppoolliittiikkaa,,  aa  ttööbbbbii  kköözzöötttt  aazz
úújj  eeggyyhháázzii  ttöörrvvéénnyy  eellffooggaaddáássáárróóll..  

– Mi nem szoktuk a történelmi
egyház kategóriát hangoztatni.
Kétségtelen, hogy Jézus egyetlen
egyházat akart. Az egyház eseté-
ben mindig keresztény közösségrõl
van szó. Tehát sem egy muszlim,
sem egy hindu, sem egy krisnás
nem lehet a mi felfogásunk szerint
egyház. Vallási közösség, az igen.
Amikor a mostani államvezetés a
háromszáz-valamennyi egyházi
közösséget tizennégyre redukálta,

ezt õk határozták meg, bennünket
ebben nemigen kérdeztek. A Kato-
likus Egyház abban a meggyõzõ-
désben él, hogy töretlenül és folya-
matosan viszi Jézus Krisztus vég-
akarata szerint az egyházat. A Ka-
tolikus Egyház benne van Isten or-
szágában, és nálunk megvan
mindaz, amit Jézus meghagyott a
folytonossággal együtt. Ez a hitleté-
temény. Ugyanakkor kell egy ilyen
új törvény, mely garantálja a vallás-
szabadságot, tisztázza, mi számít az
egyház körébe, hogy ne legyenek
úgynevezett „biznisz-egyházak”.
Meg kell szabni azt, hogy milyen te-
vékenységet folytathat az egyház,
aztán mi az, ami közszolgálatnak
számít, és azért ugyanazt a támo-
gatást kapja, mintha egy civil szer-
vezet végezné. Tehát ezek roppant
fontosak, még akkor is, ha én min-
dig azt mondom, hogy Jézus Krisz-
tus egyetlen egyházat alapított.

Különleges téglajegyek
––  AAzz  eeggyyhháázzii  ééppííttkkeezzéésseekkrrõõll  nneemm--

rrééggeenn  aazztt  oollvvaasshhaattttuukk,,  hhooggyy  kküüllöönn--
lleeggeess  ttééggllaajjeeggyyeett  lleehheett  vváássáárroollnnii..
MMoonnddaannaa  eerrrrõõll  ppáárr  ggoonnddoollaattoott??

– Kezdem azzal, hogy nem én
találtam ezt ki. Már a régi világ-
ban is volt ilyen, amivel egy épít-
kezést segítették az emberek. Saj-
nos most ott tartunk, hogy a két-
háromszáz évvel ezelõtt épült
templomaink egyre romosabb ál-
lapotban vannak. A garaitól a
nádudvarin át a bajai plébániáig
sokat tudnék sorolni, ahol nagyon
nagy szükség volna egy nagy ra-
dikális orvoslásra építészeti szem-
pontból. Nem beszélve a Kecske-
méti Nagytemplomról vagy a szé-
kesegyházunk felújításáról. Csak
nem akarunk kapkodni, mert aki
nagyot markol, keveset fog. Rá-
adásul nekem személyesen is fel-
ügyelnem kell az építkezéseket,
mert a végsõ aláírója minden ki-
adásnak én vagyok. Sajnos sok-
kal nagyobb lenne a szükség,
mint az anyagi lehetõség. Az elõ-
deimnek még több ezer hold föld-
jük volt, aminek jövedelme fedez-
te a felújítási kiadásokat. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Beszélgetés dr. Bábel Balázs érsekkel

Szent István ünnepének küszöbén
LLeegguuttóóbbbb  nnyyoollcc  ffiiaattaalltt  sszzeenntteelltt  ppaappppáá  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkee--
mméétt  éérrsseekkee..  AAmmii  aazzéérrtt  iiss  öörrvveennddeetteess,,  mmeerrtt  mmááss  eeggyyhháázzmmeeggyyéékkbbeenn  ccssaakk
kkeettttõõ--hháárroomm  iiffjjúú  ppaappoott  kköösszzöönntteenneekk  éévveennttee,,  mmíígg  nnáálluunnkk  eeggyyrree  ttööbbbbeenn
vváállaasszzttjjáákk  eezztt  aazz  éélleettppáállyyáátt  BBaajjááttóóll  KKiisskkuunnfféélleeggyyhháázzááiigg,,  KKiisskkuunnmmaajjssááttóóll
KKiisskkuunnhhaallaassiigg..  KKeeccsskkeemméétteenn  kküüllöönnöösseenn  ssookk  ffiiaattaall  ppaappppaall  ttaalláállkkoozzhhaa--
ttuunnkk..  ÍÍggyy  aazz  eeggyyhháázzmmeeggyyéénnkk  éélleettkkoorrii  ssttrruukkttúúrráájjáátt  mmáárr  nneemm  llááttsszziikk  ffeennyyee--
ggeettnnii  aazz  eellöörreeggeeddééss..

FFeellvvéétteellüünnkk  aa  sszzeennttkkiirráállyyii  kkeerreesszzttsszzeenntteelléésseenn  kkéésszzüülltt
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(Folytatás a 3. oldalon)
Most mi részben a gyûjtésekbõl,

részben az úgynevezett restitú-
cióból – amit például Kalocsán a
nagy szemináriumért kaptunk –
tudunk pénzt szerezni mûemléki
épületeink rekonstrukciójára. És
közben azért mindig kitalálunk va-
lamit, többek közt ilyet is, hogy
téglajegyekkel segítsenek, akik
tudnak. Papokra is kivetettem egy-
fajta hozzájárulást és hát nem szok-
tam olyant kérni senkitõl, amit én
magam meg ne tennék. Földünk
nincsen, azt nem kaptuk vissza, bár
most kacérkodom azzal a gondo-
lattal, hogy próba-szerencse, Ge-
mencnek egy részét megigénylem.
Legalább annyiban, hogy a száraz
fát adják oda nekünk, mert most
már a fûtés is óriási gondot okoz
a plébániákon.

Zsúfolt hétvégék
––  HHooggyyaann  aallaakkuull  aa  nnyyaarraa,,

mmeeggiinntt  mmoozzggaallmmaassaann??
– Barkára hívtak, ez Kraszna-

horka mellett egy zarándokhely.
Nem olyan nagy, mint Csíksomlyó,
de oda is sok magyar jár. A rákö-
vetkezõ héten Dunaszerdahely mel-
lett, Nyékvárkonyban és Vágsellyén
szolgáltam – a fölvidéki részeken.
Azután a Ladik Fesztiválon, ami egy
hagyományos apostagi keresztény
könnyûzenei fesztivál.  Bugacon pe-
dig – ahol szintén jártam – idestova
húsz éve nyaralnak fiatalok a hitta-
nyán. Aztán Frauenkirchebe – ez
Burgerlandban van – az ottani ma-
gyarokhoz megyek, vagyis minden
hétvégém foglalt, hét közben pedig
a hivatali és személyi ügyeket inté-
zem. Ternyák Csaba egri érseket
hívtam el a Nagyboldogasszony
napja tiszteletére rendezendõ ünne-
pi misénkre. Azután közeledik Szent
István  napja, és méltón megemlé-
kezünk ismét államalapító kirá-
lyunkról. A fiataloknak pedig azt ja-
vasolnám, hogy ne csak a szórako-
zásra, bulizásra koncentráljanak,
hanem fordítsanak idõt a lelkükre
is. Vegyék kézbe bátran a Bibliát,
vagy akár a pápa újabban megje-
lent Jézus könyvét, egy-egy fejezetet
elolvasva belõle lélekben is gazda-
godjanak.

(Elhangzott a Gong Rádió 
Hitvallás címû mûsorában. 

A beszélgetõtárs Farkas P. József
szerkesztõ volt.)

– A védett területek funkciója
elsõsorban a természeti érté-
kek oltalma. Az új alaptörvény
a korábbiaknál is hangsúlyo-
sabban kezeli a természet ol-
talmát, ugyanakkor az állam-
polgároknak alkotmányos joga
van a természeti területeken
való kikapcsolódáshoz. Mind-
ezek figyelembevételével törek-
szünk a mindenki számára leg-
megfelelõbb kompromisszu-
mos megoldásokra. 

––  MMiillyyeenn  áállttaalláánnooss  aallaappeellvveekk
éérrvvéénnyyeessüüllnneekk  eennnneekk  kkaappccssáánn??

– Van egy övezeti besorolás,
ami jogszabály által ugyan
nincs még jóváhagyva, de szak-
mai szempontok szerint mi, ter-
mészetvédõk, a magunkénak
valljuk. Amikor arról döntünk,
hogy egy-egy rendezvényt befo-
gadunk vagy sem, akkor ezt a
besorolást vesszük alapul. Esze-
rint a három fõ övezet az úgyne-
vezett magterület, az azt körül-
ölelõ féltermészetes terület vagy
átmeneti zóna, és az ütközõ zó-
na. Ha beengedünk védett terü-
letre rendezvényt, csak az utób-
bi jöhet szóba. Általános irány-
elv, hogy a nemzeti park foko-

zottan védett területein – ahol a
legnagyobb számban vannak
jelen a védett növények és állat-
fajok – ne legyenek tömegren-
dezvények. A Bugacpusztán júli-
us utolsó hétvégéjén megrende-
zett Õsök Napját például a vé-
dett terület mellett rendezték
meg a szervezõk. A programhoz
mi magunk is kapcsolódtunk, és
szervezett csoportok formájá-
ban, természetvédelmi õrök ve-
zetésével vittük be az érdeklõdõ-
ket a természetvédelmi területre.
A Magyarok Gyûlése Bösz-
törpusztán már védett területen,
az ütközõ zónában, az úgyneve-
zett Nagyállási részen lesz, ami
egy kerítéssel zárt egykori turiszti-
kai helyszín és a hozzá kapcsoló-

dó állattartó telep. Itt bérleti díjat
kérünk, és az így befolyó összeg-
bõl igyekszünk a rendezvény
után az eredeti állapotot vissza-
állítani. Ami pedig a távlatokat
illeti, Kunszentmiklós polgár-
mesterével egyetértésben a ren-
dezvény nemzeti parktól függet-
len helyszínre való költöztetésé-
ben gondolkodunk. Annál is in-
kább, mert Nagyálláson az ön-
kormányzattal közösen jelentõs
turisztikai fejlesztéseket terve-
zünk. 

––  MMiillyyeenn  kkoonnkkrréétt  ffeellaaddaattookkaatt
ttûûzzöötttt  kkii  ccéélluull??    

– Jelenleg az új Szervezeti és
Mûködési Szabályzat felépíté-
sén dolgozom. A  helyzetérté-
kelés szakaszában vagyunk,
aminek keretében a szakmai
feladatok, adottságok és lehe-
tõségek mellett ökonómiai és
fenntarthatósági szempontból
is vizsgáljuk az intézmény mû-
ködését. Pillanatnyilag is jól áll
a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság bizonyos EU-s élõ-
hely fejlesztési projektforrások
terén, a jövõt nézve pedig ha-
sonló léptékû projektek elõké-
szítése folyik. Az EU 2007-tõl
2013-ig terjedõ programozási
szakaszában igen jelentõs
pénzösszegek vannak környezet
és természetvédelmi beruházási
projektekre, míg elõre látható-
lag 2013 után lényegesen ki-
sebb támogatási intenzitásra
lehet számítani. 

Fesztiválok a nemzeti parkban
A természeti értékek oltalma
AA  nnyyáárr  aa  ffeesszzttiivváállookk  iiddõõsszzaakkaa..  EEzzeekk  aa  nnaaggyy  ttöömmeeggeekkeett  vvoonnzzóó
sszzaabbaaddttéérrii  rreennddeezzvvéénnyyeekk  ggyyaakkrraann  kkaappccssoollóóddnnaakk  tteerrmméésszzeettvvééddeellmmii
tteerrüülleetteekkhheezz::  BBuuggaacc,,  KKuunnsszzeennttmmiikkllóóss--BBöösszzttöörrppuusszzttaa,,  ÓÓppuusszzttaasszzeerr  ––
hhooggyy  ccssaakk  aa  lleeggiissmmeerrtteebbbbeekkeett  eemmllííttssüükk  kköözzüüllüükk..  DDrr..  BBoorrooss  EEmmiilltt,,  aa
KKiisskkuunnssáággii  NNeemmzzeettii  PPaarrkk  nneemmrrééggiibbeenn  kkiinneevveezzeetttt  iiggaazzggaattóójjáátt  ttööbbbbeekk
kköözzöötttt  aarrrróóll  kkéérrddeezzttüükk,,  mmiillyyeenn  iirráánnyyeellvveekk  éérrvvéénnyyeessüüllnneekk  ee  ffeesszzttiivváállookk
bbeeffooggaaddáássaakkoorr..  

KKaattoonnaa  IIssttvváánn
a magyar
egyházi törté-
netírás ki-
e m e l k e d õ
alakja, de
nyomtatásban
közzétett lelki-
gyakor la tos
beszédei is figyelemre méltóak.
Legtöbb kéziratát, adatgyûjtését a
kalocsai érseki könyvtár õrzi, ahol
1790-tõl könyvtár igazgatóként,
késõbb a nagyszeminárium rekto-

raként szolgált. Halálának 200-ik
évfordulóján, augusztus 19-én
ünnepet rendeznek sírjánál – a
Fõszékesegyház Szent Alajos-ol-
tára elé temették el – 17.30 óra-
kor. Nyughelye körül üvegtárlók-
ban munkáiból válogatást láthat-
nak majd az érdeklõdõk, közöttük
a Historia critica 42 kötetét.

Ugyanezen a napon 18 órakor
dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecske-
mét érseke a város papságával
búcsúi elõesti szentmisét mutat
be a kalocsai Szent István király

(egykori jezsuita) templomban,
amelyen a Kalocsai Fegyház- és
Börtönintézet kórusa énekel. Erre
az alkalomra az Érseki Kincstár-
ban õrzött Szent István király her-
mát is kihelyezik. A másfél kiló
aranyból és 48 kiló ezüstbõl ké-
szült, drágakövekkel ékesített
hermába a mostani ünnepi szent-
misére ismét visszakerülnek az
ereklyék, így régi funkcióját visz-
szanyerve fogja hirdetni Szent Ist-
ván király töretlen tiszteletét népe
körében, éppen az õ ünnepén és
az õ tiszteletére dedikált temp-
lomban.

Kalocsai ünnepségek
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– Mozgalmas év áll mögöttünk,
hiszen lezártuk több futó pályáza-
tunkat. A legfontosabb, hogy át-
adtuk új bölcsõdénket, ahol 24
csöppség elhelyezésére van lehe-
tõség. Ez egy régi igény Lajos-
mizsén, ami az elmúlt években
különösen felerõsödött, hiszen az
anyukák többségét is arra készteti
a gazdasági krízis, hogy minél
elõbb visszamenjenek dolgozni.
Ezt jelzi, hogy az új létesítményünk
máris teltházzal mûködik. Most az
iskolánk következik, aminek felújí-
tására már benyújtottunk egy pá-
lyázatot – tájékoztatta lapunkat
BBaasskkyy  AAnnddrrááss.

– Legnagyobb volumenû fej-

lesztése lesz Lajosmizsének a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépíté-
se. Az erre beadott pályázatunk-
nak várjuk a pozitív elbírálását, s
ezzel párhuzamosan a szemétte-
lep rekultivációja is folyamatban
lévõ feladat. Szerencsére a lakos-
ság még ebben a nehéz gazdasá-
gi helyzetben is támogatja ezt a
nagyszabású fejlesztésünket,
megértve a csatornázás környe-
zetvédelmi és takarékossági elõ-
nyeit az elkövetkezendõ évekre te-
kintve. Mindenkit meggyõzhetett a
beruházás fontosságáról az elmúlt
egy év csapadékos idõjárása, hi-
szen sokat küzdöttünk a belvízzel,
a szennyvízaknák gyakori szip-

pantása pedig ugyancsak megter-
helte a családok pénztárcáját. 

– A Lajosmizsei Napok rendez-
vénysorozatunk elmúlt 18 évére
visszatekintve megfigyelhetõ volt,
hogy mindig változott, alakult, a
lakosság igényeihez igazodva.
Mivel augusztusban sok a mezõ-
gazdasági munka, és a kirándulá-
sok, üdülések szezonja is ilyenkor

van, ezért döntöttünk úgy, hogy az
idén nem egy hétvégére koncent-
rálva ünnepelünk, hanem elosz-
tottuk a különbözõ igények kielé-
gítését szolgáló programjainkat
az egész hónapra. Már lezajlott a
német fúvószenekar koncertje, a
nagysikerû brazil kulturális nap és
az ír est, de sok érdekességre szá-
míthatnak az érdeklõdõk augusz-
tus második felében is. Természe-
tesen a városi ünnepséget ez al-
kalommal is Szent István napján
tartjuk. 

– Végül hangsúlyoznám, hogy
városunk vezetése igyekszik min-
den feladatát a legésszerûbben,
legtakarékosabban elvégezni.
Azon kevés települések közé tar-
tozunk ma Magyarországon,
amely a mai napig nem adóso-
dott el. Szerencsére optimista,
életigenlõ, dolgos nép a miénk,
amely a nehéz idõkben is megta-
lálja a fejlõdéshez szükséges jó
megoldásokat.

Változások, fejlesztések, küzdelmek
TTiizzeennnnyyoollcc  éévvvveell  eezzeellõõtttt,,  sszzeepptteemmbbeerr  11--jjéénn  kkaappootttt  vváárroossii  rraannggoott
LLaajjoossmmiizzssee,,  aammiirrõõll  aazzóóttaa  ggaazzddaagg  kkuullttuurráálliiss  ééss  ssppoorrttpprrooggrraammookk  kkeerreettéé--
bbeenn,,  mmiinnddeenn  eesszztteennddõõbbeenn  mmeeggeemmlléékkeezznneekk..  AAzz  iiddéénn  eellõõsszzöörr,,  nneemm  eeggyy
hhééttvvééggéérree  kkoonncceennttrráállvvaa  ttaarrttjjáákk  eezztt  aa  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattoott,,  hhaanneemm  eeggéésszz
aauugguusszzttuuss  hhóónnaappbbaann  zzaajjllaannaakk  aa  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk..  ––  EErrrrõõll  iiss  kkéérrddeezz--
ttüükk  BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeesstteerrtt,,  ééss  aa  vváárrooss  eellmmúúlltt  eeggyy  éévvéénneekk  vváállttoozzáá--
ssaaiirróóll,,  eerreeddmméénnyyeeiirrõõll  iiss  ffaaggggaattttuukk..    

BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

AAuugguusszzttuuss  1188..  ccssüüttöörrttöökk
99--1122  óórraa:: HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  
ffooggllaallkkoozzááss  ggyyeerreekkeekknneekk  

Mosás teknõben, mángorlás, 
vasalás fa és szenes vasalóval

Helyszín: Régi Városháza
AAuugguusszzttuuss  1199--ttõõll  sszzeepptteemmbbeerr  99--iigg
KKiiáállllííttááss  aa  mmûûvveellõõddééssii  hháázzbbaann::  
A fazekas és a tûzzománc szak-

körök, valamint a Patchwork
Klub munkái

AAuugguusszzttuuss  1199..  ppéénntteekk
99--1122  óórraa:: HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  
ffooggllaallkkoozzááss  ggyyeerreekkeekknneekk

Tarhonya és lebbencs készítése
Helyszín: Régi Városháza
1199  óórraa::  DDuummaasszzíínnhháázz::  

Kõhalmi Zoltán és Kormos Anett
Helyszín: színházterem

Belépõ: 2000 Ft
AAuugguusszzttuuss  2200..  sszzoommbbaatt

99--1122  óórraa::  HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  
ffooggllaallkkoozzááss  ggyyeerreekkeekknneekk
Fafaragás faragószéken
Helyszín: Régi Városháza
99  óórraa::  VVeetteerráánn  mmoottoorrooss  

ttaalláállkkoozzóó  
Helyszín: központi park

1144  óórraa::  BBoohhéémm  RRaaggttiimmee  BBaanndd
kkoonncceerrtt  

Helyszín: Szérûskert színpada

1144  óórraa::  SSáárrkköözzii  nnééppvviisseelleetteess  
bbaabbáákk  kkiiáállllííttáássaa  ttáárrllaattvveezzeettéésssseel

Helyszín: Széplak terem
1144  óórraa::  KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzáássookk

Helyszín: udvar 
1166  óórraa::  AA  ssüünn,,  aakkiitt  mmeegg  lleehheetteetttt

ssiimmooggaattnnii  
Állatmesékbõl összeállított 

gyermekelõadás
Helyszín: Szérûskert színpada

1177  óórraa::  VVáárroossii  üünnnneeppsséégg
Ünnepi mûsor ad a kecskeméti

Radó Vilmos Színtársulat 
Szakmai kitüntetõ díjak átadása 
Szent István szobor koszorúzása

Helyszín: színházterem
2200  óórraa::  MMuullaattóóss  eesstt::

Zumba show és Fõnix Dance
táncbemutató,

Komonyi Zsuzsi és a Sramlikings
együttes 

Helyszín: Szérûskert színpada
Belépõ: 500 Ft

Római katolikus templom, 8 óra
és 18.30 óra: Ünnepi nagymise

AAuugguusszzttuuss  2200..,,  2211..
DDííjjuuggrraattóó  lloovvaass  bbaajjnnookkssáágg
Helyszín: Táltos Alapítvány 

lovas pálya
AAuugguusszzttuuss  2211..  vvaassáárrnnaapp

99  óórraa::  „„MMiizzsseeii  ÓÓrriiááss””  ttuurriissttaaúútt
aavvaattáássaa

Találkozó a Pusztatemplomnál 
fél 9-kor

99--1122  óórraa::  HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ  
ffooggllaallkkoozzááss  ggyyeerreekkeekknneekk
Ismerkedés dédszüleink 

játékaival
Helyszín: Régi Városháza

Római katolikus templom, 8 óra
és 18.30 óra: Szentmise

Református templom, 
10 óra: úrvacsorás istentisztelet
az új kenyérért való hálaadás 

alkalmából
AAuugguusszzttuuss  1188..,,  1199..,,  2200..,,  2211..

1155--1199  óórraa::  HHeellyyttöörrttéénneettii  kkiiáállllííttááss
üünnnneeppii  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa

Helyszín: Régi Városháza
SSPPOORRTT

AAuugguusszzttuuss  1133..  sszzoommbbaatt
99  óórraa::  MMiizzssee  KKuuppaa  AAsszzttaalliitteenniisszz

vveerrsseennyy  (Sportcsarnok)
AAuugguusszzttuuss  2211..  vvaassáárrnnaapp

7 óra: Mizse Kupa 
Horgászverseny (Füzes-tó)
AAuugguusszzttuuss  2288..  vvaassáárrnnaapp

88  óórraa::  SSaakkkk  PPiikknniikk (mûv. ház,
Központi Park)

A mûsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

XVIII. Lajosmizsei Napok 

AA  bbrraazziill  kkuullttuurráálliiss  nnaapp  rreennddeezzvvéénnyyeeii  mmáárr  lleezzaajjlloottttaakk
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– A kenyér, a kifli és a zsemle
legkülönbözõbb változatai kerül-
nek itt ki naponta a kemencébõl,
amiket azután csaknem félszáz
környékbeli boltnak szállítunk –
tudtuk meg KKaallooccssaa  JJáánnoossnnéétól, a
lajosmizsei üzem vezetõjétõl. –
Köztük az üzemünk szomszédsá-
gában lévõ Kiga Kft.-nek, amely a
mintaboltunk. A számokat tekintve
ez azt jelenti, hogy a két mûszak-
ban dolgozó üzemünkbõl 10-12
ezer darab kifli és zsemle, valamit
hatszáz és ezer kiló közötti kenyér-
féleség jut el naponta a vásárlók-
hoz.

––  MMiittõõll  nnééppsszzeerrûûeekk  ppéékkssééggüükk
tteerrmméékkeeii??

– Mi csak kiváló lisztet haszná-
lunk, s jó szakembereket alkalma-
zunk. Jelenleg 17 dolgozót foglal-
koztatunk, akiknek a munkáját ma
már megkönnyíti a korszerû techni-
ka. Ugyanakkor a vállalat vezetése
emberileg és szakmailag egyaránt
megtesz mindent annak érdeké-
ben, hogy zökkenõmentes terme-
léssel, kiváló minõségû pékáruk
kerüljenek ki a lajosmizsei üze-
münkbõl is.

––  MMeennnnyyiirree  éérrzziikk  aa  ggaazzddaassáággii  kkrríí--
zziiss  hhaattáássaaiitt??

– Szomorú napi tapasztalat az
energia és az alapanyagok árának
emelkedése. Nagy hatékonyságot,
racionalitást követel tõlünk, hogy a
növekvõ költségek jelentõsebben
ne mutatkozzanak termékeink árai-
ban. A szupermarketekkel minõségi
szempontból könnyedén fel tudjuk
venni a versenyt, az árakat tekintve
viszont nemigen. Más kérdés, hogy
a mi kenyereink – ha helyesen tá-
rolják – akár egy hét múlva is fo-
gyaszthatók.

––  MMiitt  jjaavvaassooll,,  ootttthhoonn  hhoo--

ggyyaann  ttáárroolljjuukk  aa  CCsseehh  PPéékksséégg
tteerrmméékkeett??

– Vászonruhába burkolva, mert
úgy tud szellõzni a friss kenyér. Ha
még a belseje meleg, s nejlonba

zárjuk, akkor óhatatlanul rosszabb
állagúvá válik, megnyúlósodik. Ez
a gond egyébként az egyre divato-
sabb szeletelt kenyérrel is. Ha nem
hûl le tökéletesen, mielõtt felszele-
telik, a fóliacsomagolásban jelen-
tõsen veszíthet a minõségébõl. Már
a nagyobb boltok, saját gépekkel
rendelkezve, kért mennyiséget sze-
letelnek a vásárlóknak.  

––  MMiillyyeenn  ffeejjlleesszzttéésseekkeett  tteerrvveezznneekk??
– Egy új kemencét szeretnénk fel-

állítani a közeljövõben, s egy ener-
giatakarékosabb dagasztókép
üzembeállítását is tervezzük még
ezen az õszön.

––  ÖÖnn  sszziinnttee  ggyyeerrmmeekkkkoorraa  óóttaa  iitttt
ddoollggoozziikk..  HHooggyyaann  llááttjjaa,,  ssookkaatt  vvááll--
ttoozzootttt  aazzóóttaa  aa  kkeennyyéérr  ééss  aa  ppéékkeekk
iirráánnttii  ttiisszztteelleett??

– Nézze, ahogy sok minden
mást, a kenyeret is az tiszteli leg-
inkább, aki keményen megdolgo-
zik érte. Ma sem könnyû a megél-
hetés, de világháborúkat megélt
nagyapáink idejében tényleg
szentségnek számított a kenyér,
amibõl nem mindig jutott az asz-
talra. Persze, hogy sokkal na-
gyobb volt a tisztelete, mint ma-
napság. Aki pedig nem szereti
olyan tiszta szívvel ezt a szakmát,
mint a tulajdonosaink, s én a kol-
légáim többségével együtt, az
hosszú távon nem marad meg a
kemence mellett. Mert péknek
lenni sok lemondással, önfeláldo-
zással jár, hiszen két mûszakban,
hétvégéken és ünnepnapokon is –
amikor más pihen, szórakozik –
dolgozni kell, hogy minden reggel
friss kenyér kerülhessen az embe-
rek asztalára.

Mindennapi kenyerünk titkai
MMaahhoollnnaapp  kkéétt  éévvttiizzeeddee,,  hhooggyy  ááttvveettttee  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  üüzzeemmeett  aa  HHíírrööss  SSüü--
ttõõiippaarrii  RRtt..--ttõõll  aa  kkeeccsskkeemmééttii  sszzéékkhheellyyûû  CCsseehh  PPéékksséégg..  EEzztt  kköövveettõõeenn  jjeelleenn--
ttõõss  ffeejjlleesszzttéésseekkeett,,  kkoorrsszzeerrûûssííttéésseekkeett  hhaajjttootttt  vvééggrree  eezz  aa  kköözziissmmeerrtt  ccssaallááddii
vváállllaallkkoozzááss..  KKíívvüüll--bbeellüüll  mmeeggúújjuulltt  aazz  üüzzeemm,,  ss  mmeeggõõrriizzvvee  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss
tteecchhnnoollóóggiiáátt,,  jjeelleennttõõsseenn  mmooddeerrnniizzáállóóddootttt  aa  ggééppppaarrkk..

Nagy múltra tekint vissza a világmé-
retû gyártóhálózattal rendelkezõ,
német Freudenberg cégcsoport,
mely 2007 õszén Lajosmizsén is
gyárat alapított Freudenberg Tömí-
tés Ipari Kft. néven. Alig egy hónap-
pal késõbb már egy új, 1000 négy-
zetméteres gyártócsarnokot helyez-
tek üzembe a meglévõ két üzemrész
mellé, s az új technológiák, techni-
kák beállításával egy év alatt kétsze-
resére nõtt a bevételük, ahogy a dol-
gozói létszámuk is.

Ám a magas színvonalú gumi- és
formaalkatrészek (gépjármûvek,
szaniter- és fûtésáruk tömítései), va-
lamint a fékrendszerekbe tartozó,
különbözõ szelepalkatrészek mizsei
gyártóinak látványos fejlõdése
megtorpant 2009-ben.

– Szerencsére elég hamar sikerült
kilábalnunk a gazdasági krízis
okozta problémákból – nyilatkozta

lapunknak a cég vezetõje, MMoollnnáárr
AAnnddrrááss. – Már az elmúlt év máso-
dik felében mutatkoztak a kedvezõ
tendenciák, az idei év pedig kimon-
dottan sikeresnek ígérkezik. Dolgo-
zói létszámunk ismét 160-170 fõs,
vagyis változatlanul mi vagyunk a
legnagyobb munkaadók Lajos-
mizsén.

– Speciális gumi és tömítés ipari

termékeket változatlanul készítünk a
világ autógyártó cégeinek, ám az
új lendületet az eredményezte,
hogy egy új területre is sikerült be-
törnünk. Jelentõs megrendelést
kaptunk ugyanis a háztartásipari
termékeket gyártó (ugyancsak
Freudenberg érdekeltségû), cseh
Vileda cégtõl. S a jelek szerint elé-
gedettek a munkánkkal, vagyis ez

a kapcsolat egy hosszabb távú
együttmûködést ígér. 

– Fellendülést jelentett az is, hogy
ez év elején Freudenberg kufsteini
gyára áttelepítette hozzánk egy
részlegét. Ezek az új technikák és
termékek ugyancsak bevétel növe-
kedést eredményeztek, ugyanakkor
18 új munkahelyet is jelentettek.

– Speciális gépekrõl, berendezé-
sekrõl lévén szó, alkalmazottaink
alapos szakmai és munkavédelmi
képzésben részesülnek. Büszkén el-
mondhatjuk, hogy nálunk az elmúlt
években egyetlen üzemi baleset
sem történt. Ez év májusban meg-
kaptuk az ISO 14001-es (környe-
zetvédelmi) és 18001-es (munka-
védelmi) minõsítést is. 

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
Kilábaltak a válságból
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állásra jó kereseti lehetõséggel munkatársakat
keresünk lajosmizsei  és csemõi (hantháza)

baromfitelepeinkre.
Szakképzettség, gyakorlat és mûszaki ismeretek

elõnyösek.

Érdeklõdni: 
30/871-2740, 30/813-7055

Baromfitelep−vezető
Az ideális pályázó: felsõfokú szakirányú végzettségû, kitûnõ vezetõi készségekkel, széles körû barom-
fitermelési ismeretekkel rendelkezik. Feladatát önállóan, felelõsségteljesen végzi, jól terhelhetõ, agilis,
igényes és hatékony munkavégzés jellemzi. Amit kínálunk: világos perspektíva, tartalmas, egyéni fejlõ-
dést elõsegítõ inspiráló munka, karrier, teljesítmény-arányos jövedelem. Ha alkotója szeretne lenni egy feltörekvõ, 15
éves vállalkozás sikereinek, úgy részletes szakmai önéletrajzát, jövedelem-igénye megjelölésével és a végzettségek
másolataival 2011. augusztus 25-ig várjuk. 

– Lajosmizse meglehetõsen sze-
rény a történelmi emlékeket muta-
tó turisztikai látványosságokban,
éppen ezért kötelességünk meg-
becsülni, megmenteni azt a keve-
set, ami van. És a Pusztatemplom
ezek között pedig a legelsõ a sor-
ban, mint a város legrégibb idõk-
bõl fennmaradt épülete. Ez a kör-
nyékünkön páratlan szakrális
kegyhely megérdemel egy olyan
szintû rekonstrukciót, ami turiszti-
kailag is növelné Lajosmizse is-
mertségét – nyilatkozta lapunknak
KKoolllláárr  CCssaabbaa.

––  PPiillllaannaattnnyyiillaagg  hhooll  ttaarrtt  aazz  üüggyy??  
– Az eltökéltség, illetve a kezdeti

szervezés szintjén. Mert mindenek-
elõtt azt is tisztán kell látnom, hogy
amit én gondolok – s amit a kilenc-
venes évek közepén létrejött, Pusz-
tatemplomért Alapítvány szervezõi
is gondoltak -, arról kik, s hogyan
vélekednek napjainkban. Van-e
olyan széleskörû, javarész helyi
akarat, tettvágy ebben az ügyben,
ami erõs pillére volna ennek a két-
ségtelenül nagyszabású felújítási
munkának. Mert csak ha létre tu-
dunk hozni egy mûemlékmentési
célú jelentõs szövetséget, akkor
kezdhetünk el tervezni, építészeti és
turisztikai kérdésekkel foglalkozni,
pályázati lehetõségeket keresni, s
persze újra engedélyeket kérni a
mûemlékvédelmi hivataloktól.

––  MMii  vvaann,,  hhaa  aa  hhiivvaattaall  mmeeggiinntt
nneemmeett  mmoonndd??

– Miért mondana nemet a job-
bító szándéknak, egy szakmailag
korrekten elõkészített tettvágynak?
Mi javítjuk most is a Pusztatemp-
lom bejáró útját, s kaszáljuk, gon-
dozzuk rendszeresen a környékét a
barátaimmal, mert a hivatalnak
még erre sincs pénze. Szerintem
ennek az ügynek csak egy bukta-
tója lehet, mégpedig az, ha a
lajosmizseiek teljes közönyt mutat-
nak iránta. Ha viszont újraélesztjük
a Pusztatemplomért Alapítványt, s
egy erõs támogatói tábor lesz mö-
göttünk, akkor csodákra is képe-
sek leszünk.

––  PPéénnzzbbeellii  ttáámmooggaattóókkrraa  ggoonn--
ddoollsszz??

– Nem feltétlenül, bár az ada-
kozás fontos része egy ilyen mérté-
kû rekonstrukciónak. Ám a szerve-
zõi, a propaganda, majd a kétke-

zi munka, az építõanyagok és
minden más is nagy segítség volna
a késõbbiekben. 

––  MMii  lleesszz  aa  kköövveettkkeezzõõ  llééppééss??
– Szeptember közepén tartunk

egy lakossági fórumot a Puszta-
templom tövében, amire szeretet-
tel várjuk mindazokat, akik tenni
kívánnak ügyünk sikere érdeké-
ben! (További információ:
30/9589-542.) 

Néhány vélemény

SSóóllyyoomm  JJáánnooss, az 1995-ben
megalakult Pusztatemplomért Ala-
pítvány egyik fõszervezõje, kurató-
riumának elnöke: – Nekünk az
volt az elsõdleges célunk, amikor
létrehoztuk alapítványunkat, hogy
ne maradjon az enyészeté ez a ro-
mos szakrális épület, hanem a ré-
gészeti, építészettörténeti és mû-
emlékvédelmi kutatások alapján
rekonstruálva, minél jobban meg-
feleljen az eredeti állapotának.
Ennek érdekében egy szakmai ta-
nulmányt is készíttettünk. Sajnos
az akkori mûemlékvédelmi szak-
emberek úgy döntöttek, hogy ne a
régi falak mentén épüljön újjá a
templom, hanem a közelében
emeljünk fel egy újat, ami a régi
pontos mása. Csakhogy mi men-
teni akartunk, nem makettet építe-
ni. Nekünk tehát nem sikerült
megvalósítani azt, amit Kollár
Csaba most újra megpróbál. Na-

gyon remélem, hogy õ több siker-
rel jár, s már jeleztem is neki, hogy
amiben csak tudom, boldogan
segítem ezt az ügyet.

BBaasskkyy  AAnnddrrááss, Lajosmizse pol-
gármestere: – Mi minden kezde-
ményezést támogatunk, ami a
Pusztatemplom jobb sorsát szol-
gálja, hiszen városunk emb-
lematikus épületérõl van szó. De
jó lenne tudni, hogy napjainkban
hogyan vélekednének a helyreállí-
tásáról a mûemlékvédelmi szak-
emberek. Ha máig ragaszkodnak
a korábbi véleményükhöz, elkép-
zeléseikhez, én azt sem tartanám
elvetni való ötletnek, hogy a jelen-
legi romos falak megmentése
mellett, úgynevezett sziluettekkel
jelezzék az eredeti felépítmény for-
máját. Ilyen megoldásokat több
régi épület esetében is láthatunk
világszerte. De hangsúlyozom,
minden ésszerû megoldást támo-
gatunk, ha az Lajosmizse legré-
gebbi épületének, a Pusztatemp-
lomnak a megújulását szolgálja.

LLááttooss  LLaajjooss, a Geréby Kúria
ügyvezetõje: – Én egyfelõl kicsit
szkeptikus vagyok, mert annyi
„csoda” van a mai világban,
hogy csak a nagyszabású, külön-
leges látványosságok igazán tu-
ristacsalogatóak. Másfelõl
mindennek örülök, ami
Lajosmizsén épül, amivel váro-
sunk gazdagodik. Továbbá, ha a
felújított Pusztatemplom egyfajta
zarándokhellyé válna idõvel a hí-
võk körében, annak minden kör-
nyékbeli vendéglátóhely örülne.
És a mi vendégkörünk is sokszínû,
szép számmal akadnak közöttük
hithû katolikusok, akiknek ajánl-
hatjuk majd érdekességként a re-
konstruált Pusztatemplomot. Én
õszinte szívvel kívánom, hogy jár-
janak sikerrel az ügyet felvállaló
lokálpatrióták!

Összefogás a Pusztatemplomért
VVaallaammiikkoorr  aazz  11440000--aass  éévveekk  eellssõõ  ffeelléébbeenn  ééppüülltt  aazz  aa  tteemmpplloomm,,  aammiinneekk
mmaarraaddvváánnyyaaii  mmaa  mméégg  LLaajjoossmmiizzssee  hhaattáárráábbaann  lláátthhaattóókk..  AA  llookkáállppaattrriióóttaa
ppoollggáárrookkaatt  rrééggóóttaa  ffooggllaallkkoozzttaattjjaa  aa  PPuusszzttaatteemmpplloomm  nnéévvrree  kkeerreesszztteelltt  mmûû--
eemmlléékk  hheellyyrreeáállllííttáássáánnaakk  ggoonnddoollaattaa..  MMáássffééll  éévvttiizzeeddee  mméégg  eeggyy  ttaannuull--
mmáánnyy  iiss  kkéésszzüülltt  aa  ffeellúújjííttáássáánnaakk  lleehheettõõssééggéérrõõll,,  ss  aa  ggóóttiikkuuss  ssttíílluussjjeeggyyeekkeett
mmuuttaattóó  sszzeennttééllyy  mmeeggmmaarraaddtt  ffaallaaii  kköörrüüll  rrééggéésszzeettii  áássaattáássssaall  áállllaappííttoottttáákk
mmeegg  aa  tteemmpplloomm  eerreeddeettii  kkiitteerrjjeeddéésséétt..  AA  mmeeggmmeennttééss  iiggyyeekkeezzeettee  aazzoonnbbaann
eellbbuukkootttt  aa  mmûûeemmlléékkvvééddeellmmii  iilllleettéékkeesseekk  aazzoonn  vvéélleemméénnyyéénn,,  hhooggyy  aa  mmeegg--
mmaarraaddtt  ffaallaakk  nneemm  lleehheettnneekk  rréésszzeeii  eeggyy  rreekkoonnssttrruukkcciióónnaakk..  ÁÁmm  ddaaccoollvvaa  aa
kkuuddaarrccccaall  úúggyy  ttûûnniikk,,  aa  tteettttvváággyynnaakk  öörröökk  ggyyúújjttóólláánnggjjaa  aa  llookkáállppaattrriioottiizz--
mmuuss::  MMoosstt  KKoolllláárr  CCssaabbaa,,  aa  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjaa  ggoonnddooll--
jjaa  eellttöökkéélltteenn,,  hhooggyy  aa  PPuusszzttaatteemmpplloommoott  mmeegg  kkeellll  mmeenntteennii..      

BAROMFITELEPEINK FEJLESZTÉSÉRE ÉS VEZETÉSÉRE ELHIVATOTT SZAKEMBEREKET KERESÜNK!

Mizsetáp Kft., Lajosmizse, Mizse 91., vagy kollar.csaba mizsetap.hu

Baromfigondozói
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A csárda és az udvarház úgy
terebélyesedett, ahogy a vendé-
gek serege nõtt. Az egykori fiatal
vendéglátósok egyike GGaarraacczzii
JJáánnooss volt, aki azóta jelentõs
köztiszteletnek örvend – tulajdo-
nos társaival: TTeerreennyyii  IIssttvváánnnal
és PPoollyyáákk  ZZoollttáánnnal egyetemben
– nemcsak Lajosmizsén, hanem
országszerte, a vendéglátós kö-
rökben. A Venesz József-díjas
mesterszakács, a magyar szakács
olimpiai válogatott trénere máig
megmaradt annak, amire a szü-
lei tanították: szerénynek, de ma-
ximumra törekvõnek.  

– Helvécián születtem, Kecske-
méten kezdtem a vendéglátó
szakmát, de életem nagyobbik
része ide köt, Lajosmizséhez –
mondja a Tanyacsárda messze
földön híres séfje. – Mizseinek
vallva magunkat, mindig is jó
kapcsolatot ápoltunk az itt élõk-
kel. Máig rendszeres vevõi va-

gyunk a környékbeli gazdák ter-
mékeinek, hiszen csárdánk jel-
legzetes ízvilágát az itt termelt ki-
tûnõ alapanyagok is meghatá-
rozzák. Csodás kertészetek van-

nak körülöttünk, frissen kínálva a
primõrt, s a különbözõ vágóhi-
dak – baromfi, nyúl, sertés –  hú-
saiért sem kell messzire utazgat-
nunk.  

– A félkész ételek divatja ben-
nünket elkerült. Megõriztük a ha-
gyományos ízeket, miközben az
új kor új igényeit is beépítettük

kínálatunkba. Nálunk ugyanazt
az ízt kapja ma, aki ragulevest
rendel, mint tíz évvel ezelõtt. Mi-
közben az étlapról már a korsze-
rû táplálkozás hívei, a vegetáriá-

nusok is könnyen tudnak válasz-
tani. Lajosmizse környékén is
egyre többen foglalkoznak úgy-
nevezett biogazdálkodással, úgy-
hogy a jó alapanyagok beszerzé-
se nem okoz gondot. Köztudott,
hogy sajátos klímájának, s a ren-
geteg napfénynek köszönhetõen
az Alföld zöldségeinek, gyümöl-
cseinek Európa szerte nincs pár-
juk. És az is köztudott, hogy az
ételek finomságát alapvetõen
alapanyaguk minõsége határoz-
za meg. Tehát nem csak szolidá-
risak vagyunk, amikor a környék-
beli gazdák termékeihez ragasz-
kodunk, de gasztronómiai szem-
pontból is butaság lenne a szu-
permarketek ismeretlen szárma-
zású, ízetlenebb árui mellett dön-
tenünk, amikor beszerezzük a
konyhára valót. 

– Nagyon jól döntött Gömöri
Ferenc 1973-ban, amikor elha-
tározta a Lajosmizsei Tanyacsár-
da létrehozását. Soha nem bán-
tam meg, hogy a külföldi lehetõ-
ségek mellett Lajosmizsét válasz-
tottam, hiszen egy fiatal szakem-
bergárda vitte sikerre, tette világ-
hírûvé ezt a Tanyacsárdát. Ami-
nek máig erõs pillérei: a minõ-
ség, az állandóság, a vendégsze-
retet és e tájban rejlõ adottságok
megbecsülése.

�� Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók 
könyvvezetése

�� Alapítványok és közhasznú szervezetek könyvvezetése
�� Bérszámfejtés és TB ügyintézés
�� Adóbevallások készítése õstermelõknek, 

magánszemélyeknek
�� Pályázatkészítés
�� Európai uniós és magyar társfinanszírozású projektek 

könyvvizsgálata 
�� Gazdasági társaságok eseti és állandó könyvvizsgálata 
�� Önkormányzatok és költségvetési intézmények

könyvvizsgálata

Sebõk Márta
okl. közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló

Lajosmizse, Deák F. u. 2/A
Tel.: 76/555-018 Tel./fax: 76/555-019
e-mail: sebokaudit@sebokaudit.hu

SEBÕK AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT

Helyi gazdák adják a konyhára valót
MMaahhoollnnaapp  nnééggyy  éévvttiizzeeddee,,  hhooggyy  öösssszzeettaalláállkkoozzootttt  nnééhháánnyy  vveennddééggllááttóóss  ffii--
aattaalleemmbbeerr  LLaajjoossmmiizzsséénn,,  aahhooll  ééppppeenn  aakkkkoorr  nnyyíílltt  aa  TTaannyyaammúúzzeeuumm,,  bbeemmuu--
ttaattvvaa  aazz  éérrddeekkllõõddõõkknneekk  aa  kkiisskkuunnssáággii  ppuusszzttaa  mmúúllttjjáátt,,  jjeelleennéétt..  ÉÉss  aarrrraa  aazz
eellhhaattáárroozzáássrraa  jjuuttoottttaakk,,  hhooggyy  eennnneekk  aazz  úújj  lléétteessííttmméénnyynneekk  aa  sszzoommsszzééddssáá--
ggáábbaann  nnyyiittnnaakk  eeggyy  ccssáárrddáátt,,  mmeeggvvaallóóssííttvvaa  eeggyy  hhaaggyyoommáánnyyookkhhoozz  hhûû,,  ddee
mmééggiiss  úújjffaajjttaa  vveennddééggffooggaaddáássii  kkuullttúúrráátt..  MMééggppeeddiigg  úúggyy,,  hhooggyy  aa  ffiinnoomm  ffaa--
llaattookk  ééss  nneeddûûkk  mmeelllléé  nneemm  eellccssééppeelltt  ffoollkkllóórrmmûûssoorrookkaatt  kkíínnáállnnaakk,,  hhaanneemm
aa  ppuusszzttaa  mmááiigg  ééllõõ,,  hhaammiissííttaattllaann  vvaallóóssáággáátt  iiddéézzõõ  pprrooggrraammookk  sszzeemmééllyyeess
kköözzrreemmûûkkööddõõjjéévvéé  tteesszziikk  aa  vveennddééggeekkeett..

AAzz  aauugguusszzttuuss  2200--ii  vváárroossii  üünnnneeppssééggeenn,,  kkéétt  éévvee  LLaajjoossmmiizzssee  VVáárroossffeejjlleesszz--
ttéésséééérrtt  ddííjjjjaall  ttüünntteettttéékk  kkii  aa  TTaannyyaaccssáárrddáátt,,  aammiitt  BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeess--
tteerr  ((bbaallrraa))  nnyyúújjttootttt  áátt  aa  ttuullaajjddoonnoossookknnaakk,,  TTeerreennyyii  IIssttvváánnnnaakk,,  GGaarraacczzii  JJáá--
nnoossnnaakk  ééss  PPoollyyáákk  ZZoollttáánnnnaakk  

MMeeggúújjuulltt  kküüllssõõvveell,,  aaddaalléékkoolltt  üüzzeemmaannyyaaggookkkkaall
vváárrjjuukk  kkeeddvveess  vváássáárrllóóiinnkkaatt!!

– PB-gáz csere, házhozszállítással is
– Kézi autómosó (külsõ mosás, belsõ takarítás, 

kárpittisztítás, motormosás, autókozmetika)
– AD-Blue adalék Euro 5 diesel motorokhoz  

LLaajjoossmmiizzssee,,  GGyyáárrtteelleepp
TTeell..::  7766//335566--220000  FFaaxx::  7766//555555--001144

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttkköözznnaapp  66--2200--iigg
HHééttvvééggéénn::  66--1188--iigg
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Elõzetes telefonos egyeztetés alapján
személy-, tehergépjármûvek, motorkerékpárok, 

mezõgazdasági vontatók, lassújármûvek – utánfutók, 
lakókocsik, pótkocsik és autóbuszok 
közlekedésbiztonsági vizsgálata, 

mûszaki vizsgára felkészítése és vizsgáztatása. 
Különleges felépítményû és nemzetközi 

közúti áruszállítást végzõ jármûvek 
vizsgáztatása.

Benzin-gáz kettõs üzemû gépjármûvek 
gázbiztonsági szemléjének elvégzése, 

környezetvédelmi vizsgálata, 
mûszaki vizsgáztatása. 

GÉPJÁRMÛVEK EREDETISÉGVIZSGÁLATA

VDO KIENZLE típusú menetíró (tachográf) 
berendezések ellenõrzõ vizsgálata, illesztése.

Castrol, Fuchs Titan és Valvoline olajok forgalmazása.

Lajosmizse, Mizse 91. Tel.: 76/555-530  Fax: 76/555-531
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7-15.30-ig

e-mail: info@mobil-szerviz.hu

Mobil Szerviz Kft. 
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS

A legnagyobb magyar tulajdonú üzletlánc a COOP Csoport tavaly
októberben ünnepelte 15. születésnapját, és ezzel egyidõben új
logót vezettek be, mintegy jelezve a bolthálózat megújítási prog-
ramját.
A MIZSE-COOP Zrt. is csatlakozik az arculatváltáshoz. Az idén a két
nagyobb egységünkben – Élelmiszer Áruház és 2. sz. Önkiszolgáló
Bolt – végeztünk fejlesztéseket, jövõre pedig a kettõ kisebb boltunk
következik.

COOP kártya
Élelmiszer egységeinkbe bevezettük a vonalkódos informatikai rend-
szert és ezzel egyidejûleg elfogadjuk és terjesztjük a COOP törzsvá-
sárlói kártyát, melyet ingyen adunk vevõinknek. Lehetõség van a vá-
sárlások alkalmával pontgyûjtésre, ami után visszatérítés jár, ezen kí-
vül nyeremény akciókban való részvételre is jogosít. Július hónaptól
az akciót hirdetõ újságunkban lévõ kuponok felhasználásával továb-
bi engedmények vehetõk igénybe a vásárlások alkalmával.
Figyelje boltjainkban a hirdetéseket és vegye igénybe az aktuális
kedvezményeket! Bolti dolgozóink készséggel állnak ez ügyben is vá-
sárlóink rendelkezésére, kérje segítségüket, és legyen Ön is COOP
kártya tulajdonos!

GGáánnccssoossnnéé  TTaassii  AAnniikkóó
MMIIZZSSEE--CCOOOOPP  ZZrrtt..  

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
Szükséges tervezés, engedélyezés meglévő 

épületek átalakításához, bővítéséhez, 
fennmaradási engedélyezéséhez, 

új épületekhez, üzemekhez, üzlethelyiségekhez.

Földhivatali ügyintézés – Szaktanácsadás

www.alfoldingatlan.hu

Lajosmizse, Dózsa Gy. út 144.
Tel.: 06−30/9580−494, 

06−76/555−315

KOHLER benzin− és diesel üzemű motorok 3,5 LE–65 LE−ig
GYÁRI KÉPVISELET

Garanciális javítás, alkatrész: UNIRAK−600 L, UNIRAK−610, UNC−060, 
UNC−061, LOCUST−750, UN−0532, UNO−180, BOBEK−761, 861 

ROBOGÓGÉPEK JAVÍTÁSA, ALKATRÉSZ
Ferrari, Rába−15, TZ−4K, MT−8, AGT−830, AGT−835 kistraktorok javítása, alkatrész

(postai utánvéttel is)
SHADOM−HIDROGÉP KFT, Lajosmizse, Ceglédi út 50. 
Tel./fax: 76/356−840, 76/551−261 Mobil: 06−20/9422−961

e−mail: info@lombardini.hu, www.lombardini.hu
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BBúújjddoossóó  MMáárrttoonntól, a cég ügy-
vezetõ igazgatójától megtudtuk,
hogy jelentõs környezetvédelmi
beruházás folyik telepeiken. Nyá-
ron a bérelt magyar pusztákon és
szlovákiai legelõkön vannak szét-
szórva gulyáik, a teleltetésük vi-
szont Lajosmizsén történik. 

– A szakemberek szerint nagyon
sok édes vizet rejt a föld mélye
ezen a vidéken, így az istállózta-
tást és a trágyaelhelyezést szigorú
szabályokhoz kötötték, bár telep-
helyeink a várostól igen messze
fekszenek – mondta el lapunknak
Bújdosó Márton. – Egy csaknem
180 millió forintos beruházással
tudjuk megvalósítani, hogy telje-
sen szigetelt placcokon telelhesse-
nek állataink.

Igen jelentõs környezetvédelmi
beruházásról van tehát szó, ami-
hez a Lajosmizsei Charolais Kft.-
nek sikerült nyernie uniós pályá-
zati támogatást, a költségek többi

(idõközben folyamatosan növek-
võ) részét önerõbõl és hitelbõl fe-
dezték, fedezik. A felújítási és
bõvítési munkák – minden elvárt
szabványnak megfelelõen – a
két központi tenyésztelepen már
elkészültek, ebben a hónapban

várható a mûszaki átadásuk. A
harmadik, külsõ birtokon hason-
ló nagyságrendû korszerûsítés
van folyamatban. (Csak zárójel-
ben jegyezzük meg, hogy a
Charolais õshazájában, Francia-
országban elvétve, ha történnek
ilyen kötelezõ, környezetvédelmi

beruházások. Hiszen ez nem egy
sertéstelep! Ezekre az állatokra a
ridegtartás jellemzõ, istállókba
csak indokolt esetben kerülnek,
hígtrágyát pedig még ott sem
produkálnak…) 

– Az elmúlt évtizedek gyakor-

latát követve, szarvasmarháink-
ból genetikailag igyekszünk ki-
hozni változatlanul a legjobbat.
Igen jó szaporulatot eredmé-
nyeztek a tavaszi ellések, ma
már nagyon szépek a borjaink –
tudtuk meg Bújdosó Mártontól. –
A tenyész- és vágóállatok iránt
jelentõs kereslet mutatkozik
újabban Törökországban. Új
Charolais tenyészetek kialakítá-
sa egyébként egyre gyakoribb a
környezõ országokban és ha-
zánkban is mostanában. Magya-
rázható ez bizonyos fokig a tej-
feldolgozás és a tejpiac sok éves
anomáliáival, amibe beleunt,
belefáradt a gazdák egy része. A
Charolaist viszont kimondottan a
kiváló húsáért tenyésztjük, tejet
csak annyit ad, amennyi a bor-
jak neveléséhez szükséges. Öt
olyan díjnyertes bikánk van je-
lenleg, amelynek szaporító
anyaga iránt rendszeres az ér-
deklõdés a fajtaváltó tehenésze-
tek részérõl is. Egyik bikánk a ta-
valy õszi kaposvári, a másik az
idei hódmezõvásárhelyi orszá-
gos versenyen nyert nagydíjat
legutóbb. Most pedig Nyitrára
készülünk, ahol augusztus 20-án
rendeznek egy nemzetközi meg-
mérettetést. 

Lajosmizsei Charolais Kft.

Beruházások és díjnyertes bikák

Éppen egy évvel ezelõtt, a
Lajosmizsei Napokon adták át a
város köztemetõjének új, kor-
szerû ravatalozóját, amit önerõ-
bõl emeltetett a helyi önkor-
mányzat.

– A temetõi fejlesztések nem
álltak le a ravatalozó átadásá-

val, a lajosmizseiek remek hoz-
záállásának, támogatásának
köszönhetõen. Az új lakossági
igényekhez igazodva, urna sír-
kertek és falak kiépítésén dolgo-

zunk, illetve kor-
szerû szórópar-
cella kialakítását
tervezzük. A te-
metõ kerítése el-
öregedett, felújí-
tását folyamato-
san végezzük,
anyagi lehetõsé-
geinknek megfe-
lelõen – mondta
SSuuttaa  GGéézzaa te-
metkezési vállal-
kozó, akit 2007-

ben bízott meg a városi önkor-
mányzat a tízhektáros köztemetõ
üzemeltetésével.

Mizsén egyébként általános
lakossági vélemény, hogy a kül-
lemében és fel-
szerel tségében
impozáns új ra-
vatalozó való-
ban méltó a ren-
d e l t e t é s é n e k .
Ahogy abban is
egyetértenek a
polgárok, hogy
temetõjük üze-
meltetõi remekül
végzik a dolgu-
kat, fegyelme-
zett, jól szerve-

zett, komplex szolgáltatásokkal,
tisztelettel és tisztességgel segít-
ve a gyászoló családokat a bú-
csú nehéz perceiben. 

És ne feledjük (régi, bölcs
meglátás ez): egy településrõl
mindent elárul a temetõjének
rendezettsége, gondozottsága!

Tisztelettel, tisztességgel

MMeesssszzee  ffööllddöönn  iiss  eelliissmmeerrtt  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  áálllloommáánnnnyyaall  ddiiccsseekkeeddhheett  mmaa
mmáárr  aa  LLaajjoossmmiizzsseeii  CChhaarroollaaiiss  KKfftt..  VVaallóóbbaann  ttiisszzttaa  ggéénnáálllloommáánnyyúú  tteehheenneekk,,
bboorrjjaakk  ééss  ggyyöönnyyöörrûû,,  mmáássffééll  ttoonnnnááss,,  ttööbbbbsszzöörrööss  ddííjjnnyyeerrtteess  bbiikkáákk  aallkkoottjjáákk
eezztt  aa  ttööbbbb  mmiinntt  11330000  eeggyyeeddeess,,  nneemmzzeettkköözzii  mméérrccéévveell  mméérrvvee  iiss  kkiieemmeellkkee--
ddõõ  áálllloommáánnyytt..  SSiikkeerreeiikkeett  bbeesszzééddeesseenn  jjeellzzii,,  hhooggyy  ––  sszzáámmttaallaann  kküüllffööllddii  eell--
iissmmeerrééss  mmeelllleetttt  ––  nnééggyysszzeerr  nnyyeerrttéékk  eell  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  aa  mmaaggyyaarr
HHúússmmaarrhhaa  TTeennyyéésszzttééssii  NNaaggyyddííjjaatt,,  ss  ttõõllüükk  iinndduulltt  ttööbbbb  kköörrnnyyeezzõõ  oorrsszzáágg
CChhaarroollaaiiss  ttöörrzzsstteennyyéésszzeettee..  AA  vváággóó  áállllaattaaiikk  9977  sszzáázzaalléékkáátt  eexxppoorrttáálljjáákk..    

BBuujjddoossóó  MMáárrttoonn  ééss  aazz  eeggyyiikk
ggyyöönnyyöörrûû,,  ddííjjnnyyeerrtteess  nnééggyylláábbúú
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Támogatások
Az Alapítvány a Bács-Kiskun

Megyei Könyvtárért nemcsak a
könyvtárépítésben játszott meg-
határozó szerepet, hanem az-
óta is egyik támogatója a
könyvtári szolgáltatások fej-
lesztésének.

Több európai uniós pályázat
is hozzájárult a könyvtár szín-
vonalas szolgáltatásainak bõ-
vítéséhez. A TIOP pályázat tá-

mogatásával a Katona József
Könyvtár tovább gyarapította
és korszerûsítette informatikai
rendszerét, így jelenleg 183
számítógép szolgálja az olva-
sók igényeit és biztosítja a
könyvtárosok munkafeltételeit.

Jelenleg is zajlik a TÁMOP
pályázat BÁCS-TUDÁS-TÁR
projektje, amelynek keretében
sokféle olvasásnépszerûsítõ
programra, a felnõtt lakosság

digitális írni-olvasni tudását
segítõ tanfolyamokra kerül
sor. Népszerû a Nagyinet és a
Könyvtári Infosuli, ahol
Internet-használati techniká-
kat tanulhatnak meg az érdek-
lõdõk kezdõ és haladó szin-
ten.

A számok tükrében
� összes látogató: 5.395.695
� összes kölcsönzött dokumen-

tum: 5.741.864
� összes program: 5023
� a könyvtárközi kölcsönzésben

tõlünk kért dokumentumok szá-
ma: 51.038

� a költségvetésben a pályáza-
tok és támogatások összege:

� 1996-ban: 726.000 Ft,
� 2010-ben: 138.124.000 Ft volt.

Olvasói közösségek
Mondókázó, Meseország,

Táltospróba, Legyél te is kölyök-
olvasó! Gyerekek hónapja, Bará-
tunk a természet… – Néhány
programcím azok közül, amelyek
az elmúlt években több tízezer
gyereket szólítottak meg. Mind-
azoknak, akik elfogadták egyéni-
leg, családtagokkal vagy kiskö-
zösségekbe szervezõdve a Katona
József Könyvtár hívogatását, és él-
tek az olvasás, a játék, a közös él-
ményszerzés lehetõségével, sok-
sok örömben volt részük az elmúlt
15 évben. Egyre népszerûbb a 3
év alattiak körében a Baba-
hancurka, ahol sokféle gyerek-
dalt, mondókát, höcögtetõt tanul-
hatnak a mamák, hogy utána ott-
hon is könnyebb legyen elvará-
zsolni a babájukat. Jelenleg 500
babatagja van a könyvtárnak. A
baba olvasójeggyel rendszeresen
kölcsönöznek a szülõk: csemeté-
iknek képeskönyveket, meséket,
CD-ket, maguknak pedig baba-
ápolásról, gyereknevelésrõl szóló
ismeretterjesztõ köteteket.

A Katona József Könyvtár
2005-ben indította el a Bács-Kis-
kun Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltatást. Évrõl évre egyre
több kistérséget és települést si-
került bekapcsolni a rendszerbe,
amelynek lényege, hogy a lakos-
ság helyben, utazgatás nélkül
hozzájusson a korszerû könyvtári
szolgáltatásokhoz. 2011-ben hat
kistérség 47 településén vehetik
igénybe a helyi könyvtárakban a
megyei könyvtár kínálatát.

2012-ig várhatóan 41 kistele-
pülésen megtörténik a korszerû
Könyvtár, Információs és Közös-
ségi Hely kialakítása.

Mesélj Európa!
A Katona József Könyvtár

2000 óta szervezetten részt vesz
az Európai Unióról szóló infor-
mációk közvetítésében, kezdet-
ben hazai források támogatásá-
val, majd 2005 márciusától az
Európai Unió Europe Direct há-
lózatának tagjaként. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Jubilál a Katona József Könyvtár
TTiizzeennöött  éévvvveell  eezzeellõõtttt  ééppüülltt  ffeell  KKeeccsskkeemméétteenn  aazz  eellssõõ  kköözzkköönnyyvvttáárr,,  aammeellyy
aa  ttööbbbb  mmiinntt  111133  éévveess  mmúúllttttaall  rreennddeellkkeezzõõ  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  KKöönnyyvvttáárrnnaakk  aadd
ootttthhoonntt..  MMáárraa  ttööbbbb  sszzeemmppoonnttbbóóll  iiss  bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt,,  hhooggyy  jjóóll  ddöönnttöötttt
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyee  KKééppvviisseellõõtteessttüülleettee,,  aammiikkoorr  ––  áállllaammii  ééss  aallaappííttvváánnyyii
ttáámmooggaattáássssaall  ––  aa  ffeejjllõõddééss  úúttjjáánnaakk  aa  vváárrooss  kköözzppoonnttjjáábbaann  lléévvõõ,,  ccssaakknneemm
nnyyoollcceezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerreess  úújj  iinnttéézzmméénnyy  llééttrreehhoozzáássáátt  vváállaasszzttoottttaa,,  aammeellyyeett
kkeezzddeettttõõll  ffooggvvaa  kköözzöösseenn  mmûûkkööddtteett  KKeeccsskkeemméétt  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaattáávvaall..

NE ÜLJÖN OTTHON, HA KÖNYVTÁRÁBAN OTTHON LEHET!
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A KÖNYVTÁR JÖVÕJE A MI JÖVÕNK IS!

(Folytatás a 10. oldalról)

Azóta minden évben sikeresen
szerepel az Európai Bizottság pá-
lyázatán, amelyhez az önrészt a
megyei és a városi önkormány-
zatunk biztosítja. Jelentõs uniós
külön gyûjteménnyel, informáci-
ós adatbázisok mûködtetésével
és ingyenes tájékoztató kiad-
ványokkal segítik az emberek el-
igazodását. Számos falunapon,
fesztiválon kínálja európai uniós
sátruk játékos formában a fontos
információkat.

Az Európai Bizottság a Mesélj
Európa! projektjüket – amelyet
az Alternative English School

partnertámogatásával valósíta-
nak meg évrõl évre – 2008-ban
Európai Nyelvi Díjjal tüntette ki.
Értékelte innovatív, széleskörû
együttmûködésre épülõ, újszerû
nyelvi ismereteket támogató
programjukat. A középiskolások-
nak szóló Európai Unikumok
népszerû fogyasztóvédelmi játék
a legjobb EU-kommunikációs
projekt minõsítést kapta.

A Katona József Könyvtár sike-
res szolgáltatásainak legfonto-
sabb erõforrása a jól képzett,
elkötelezett kollektíva. Példájuk
azt mutatja, hogy a közkönyvtá-
rak esélyteremtõ szerepe egyre
jelentõsebb a társadalomban.

Elismerések

� „Év Könyvtára” – a Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium mi-
niszteri elismerése (1997)

� Pro Architektúra Díj – az építé-
szeti értékek megõrzéséért, vé-
delméért, megismertetésének
elõsegítéséért (1997)

� Open Society Institute tanúsít-
ványa – a Katona József Könyv-
tár modellértékû mûködésérõl
(2002)

� Közmûvelõdésért Díj – az Erdei
Ferenc Mûvelõdési Központ el-
ismerése (2005)

� Szilády Károly-díj – a Porta
Egyesület elismerése a Guten-

berg örökség védelmezõinek
(2006)

� A Könyvtárügyért – az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség ki-
tüntetése (2006)
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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 vízközmûvek esetében meg-
alakult a Kecskeméti Víziközmû
Társulat 1999 október elsejével.
A szervezés csakis az önkormány-
zat által kiírt pályázat után indult
be a tényleges igények szerint. A
belterületek vezetékes vízellátása
csak kiigazításra, illetve továbbvi-
telre szorult. A kiigazítás annyit
jelentett, hogy egy utca a szom-
szédos utcából kapta meg a be-
kötéseket korábban. Ez számta-
lan vitára teremtett okot, amit
még  tetõzött az elöregedett csõ-
vezetékek esetleges cseréje is.
Szóval a közös ló szindrómája
keserítette meg az érintettek éle-
tét. Ahol az utca tovább épült,
vagy új utcát alakítottak ki, ott a
kérdés magától érthetõ volt.
Szennyvízcsatorna akkor még a
város felét sem hálózta be. Akko-
ra volt az igény iránta, hogy Sze-

keres István vezérigazgató kezde-
ményezésére a Bácsvíz Zrt. és a
város ISPA-pályázatott nyújtott
be. Amit meg is nyertünk, és
Kecskemét néhány év alatt higié-
niásan fejlett európai város lett. A
vezetékes vízellátás égetõen szük-
ségessé vált a belterületek közé

(Felsõcsalános, Szarkás, Belsõ-
nyír stb.) ékelõdött külterületek el-
látásában, mivel a csõkutak által
felhozható víz rozsdatartalma
annyira megnõtt, hogy fõzésre,
sõt mosásra is alkalmatlanná
vált. Ám a Kecskeméti Víziközmû
Társulat hatékony szervezésének
jóvoltából a város közigazgatási
területének 90-95 százaléka kap-
hatott hamarosan egészséges,
vezetékes ivóvizet.

– Egyéb közmûvek (gáz, villany,
szilárd útburkolat) fejlesztésének
szervezésére egyszerûen nem ta-
lált a város képviselõ testülete ak-
koriban megfelelõ embereket,
egyéniségeket – emlékezik ddrr..  FFee--
kkeettee  LLáásszzllóó, a Kecskeméti
Víziközmû Társulat  elnöke. –
Ezért végül engem bíztak meg ez-
zel a tevékenységgel is (bérjutta-
tás, tiszteletdíj nélkül). A társula-
tunk irodáját vezetõ Bondor
Vincéné pedig külön személyre
szóló megbízás alapján végezte a
könyvelést.

– Igen sok közösség kapta meg
így a vezetékes gázt, és ahol még
nem volt, ott a villanyt is. Említhe-

tem szinte valamennyi külsõ vá-
rosrészünket, (Ballószögöt, Szar-
kást, Belsõnyírt, Úrihegyet,
Felsõszéktót, a Halasi úti hob-
bykat, Kisfáit is), ahol érdekes tör-
ténetek zajlottak. Öt évet éltem
ott tanyán Alsó Úrréten. Még pá-
ran ismertek is, amikor szervez-
kedni kezdtem, de a kínok kínját
szenvedtem el. Vagy 30 évvel ko-
rábban 17 ingatlan szervezésem-
ben kapta meg a villanyt (itt kez-
dõdött a tanyavillamosítási prog-
ram), mégis mintha ostorral
csapkodtuk volna a telkek tulaj-
donosait. Azután, amikor lezaj-
lottak a vízbekötések, az egyik la-
kossági összejövetelen felállt egy
idõsebb bácsi és ezt mondta:
„Fekete úr, mi most már hiszünk
magának. Ki hitte volna elõször,
hogy az elhanyagolt, lenézett Kis-
fáiban tényleg lehet fejleszteni?
Mégis megkaptuk a vezetékes vi-
zet, most meg valamennyien
akarjuk a vezetékes gázt is. Ezért
jött el mindenki.”

Ezek a szavak több mint 230 új
bekötést eredményeztek.

(Folytatás következik!)

Kecskeméti Víziközmű Társulat
Aranykorszak, avagy a munka dandárja (2.)

AA  kkeeccsskkeemmééttii  mmééddiiáábbaann  sszziinnttee  nnaappoonnttaa  íírrttaakk  aa  vváárroossii  kköözzggyyûûllééss  áállttaall
kkiiíírrtt  kköözzmmûûppáállyyáázzaattookkrróóll  aa  kkiilleennccvveenneess  éévveekk  vvééggéénn..  AA  llaakkoossssáágg  lléélleekk--
bbeenn  ffeellkkéésszzüülltt  aa  ccssaattoorrnnáázzáássookkrraa,,  ssoorrrraa  jjeelleezzttéékk  aazz  iiggéénnyyeekkeett..  AA  kköözzmmûû--
vveekk  kkéétt  nnaaggyy  tteerrüülleetteenn  jjeelleennttkkeezztteekk::  aa  vvíízzkköözzmmûûvveekk  iirráánnyyáábbaann  ((vveezzeettéé--
kkeess  vvíízzeellllááttááss  ééss  sszzeennnnyyvvíízzeellvveezzeettééss))  iilllleettvvee  aazz  eeggyyéébb  kköözzmmûûvveekk  tteekkiinnttee--
ttéébbeenn  ((sszziilláárrdd  úúttbbuurrkkoollaatt,,  ggáázz,,  vviillllaannyy  ééss  jjáárrddaa))..

DDrr..  FFeekkeettee  LLáásszzllóó
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19 l ballonos, 
5 l palackos csendes ivóvíz, 
1,7 l szikvíz és hideg-meleg, 

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Javában tart a parlagfû szezonja,
ezért a kecskeméti Porta Egyesü-
let Pollenpontjához rengeteg be-
jelentés érkezik mostanában. A
civil szervezet Parlagfû-komman-
dója az épülõ Mercedes Gyár
környékén tartott terepszemlét a
napokban – több bejelentés nyo-
mán –, s a német cég szakembe-
reivel részletesen megbeszélték,
mi a teendõ a környék pollenfer-
tõzöttségének orvoslására. 

Parlagfű−kommandó

Kecskemét egyik nyugati bejáratánál
egy újabb kereszt újult meg a jó
szándékú adakozók, illetve a Boldog
Karol Wojtyla Barátság Központ ak-
tivistáinak jóvoltából. A város egyik
legforgalmasabb részén, az 52-es
fõútvonal mellett, az Auchan áru-
házzal szemben a közelmúltban
szentelte fel a megszépült Jézus-je-
let dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecs-
kemét érsek. Felvételünk a munká-
latok utolsó fázisaiban készült.
A kereszt felújítását felajánlásként

Borsos István kõfaragó mester vé-
gezte.

Támogatók voltak: Kurdi Viktor ve-
zérigazgató (Bácsvíz Zrt.) Katona
Áron hálózatüzemeltetési vezetõ
(Bácsvíz Zrt.), Csabai Antal és csa-
ládja, dr. Domokos Zoltán, Free
Line Kft., Gáspár Zsolt, Horák Béla,
Kalmár László, Kiss Kertész Duó
(Kiss Csaba), Molnár Imre és Mol-
nár Zoltán, Nagy Ferenc (Nagy-
traktor Kft.), Nagy Mihály és Nagy
Mihályné (Tüzép), Polyák József,
Suhajda Krisztián, Szabó Gergõ,
Szilvási József (Szil-COOP Kft.),
Versegi János (Ver-Bau Kft.),
Wojtyla Ház.

Újabb keresztszentelés

A kecskeméti Wojtyla Ház fejlesz-
tése, csinosítása mindennapi
igyekezet. A napokban a KKiirráállyy
JJóózzsseeff  vezette Free Line Kft. szak-
emberei dolgoztak a népkonyha
felújításán, a szigorú higiéniai
szabályokhoz igazodva. Munká-
jukat GGáássppáárr  ZZssoolltt (felsõ fotó),
Soltvadkert fõépítésze, a Free
Line Kft. termelési igazgatóhe-
lyettese irányította. Közben a Do-

minó Kft. burko-
lói (alsó fotó) is
az intézményben
serénykedtek: a
cég tulajdono-
sa, NNaaggyy  SSáánn--
ddoorr felajánlásá-
nak köszönhetõ-
en szép burkola-
tot kapott a
Wojtyla Ház ud-
vari elõtere. 

Segítenek a burkolók

A Wojtyla Ház önkéntes segítõket keres konyhai, portási és
kertgondozási szolgálatra. Érdeklõdni a Kecskemét, Wojtyla tér 1. sz.

alatt, vagy a 30/925-1654-es telefonszámon lehet!

Augusztus 18-án 17 órakor, Kecskemét fõte-
rén, a Békás-tó melletti sakkasztaloknál rende-
zi meg a Napsugár Szabadidõsport és a Por-
ta Egyesület az idei Szeremley Huba Sakkver-
senyt, amelyre nevezni 16.30-kor lehet, díjta-
lanul.  Játékidõ:  2x5 perc, villámszabályok-
kal, svájci rendszerben. További információk:
Boksa Éva, e-mail: napsugarse@freemail.hu,
tel.: 76/476-007, 30/773-9372, Halász An-
na, tel.: 30/584-3949

Sakkverseny
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Csapatépítés Hévízen 
a Hotel Aquamarinban ***!
Várjuk 4-6-8-10 fõs baráti társaságok

jelentkezését!
Hivatkozzon a hirdetésre és 

üdvözlõitallal fogadjuk!

– Az átalakítási munkák a ter-
vezett határidõre elkészültek, a
rendelkezésre álló költségkerete-
ken belül, az érintett területeket a
kórház gyógyító osztályai már bir-
tokba is vették. A Sürgõsségi Be-
tegellátó Osztály valamennyi
részlege a végleges helyére köl-
tözhetett. Ezzel megszûntek az át-
alakítás miatti kellemetlenségek.
Az átépítés három ütemben tör-
tént annak érdekében, hogy mi-
nél kisebb mértékben zavarjuk a
folyamatos betegellátást. Az in-
tézményben – projekt keretében –
összesen 1399 négyzetméter ke-
rült átalakításra: a diagnosztikai
épület I. emeletének 56 százalé-
ka, és a rendelõintézet földszint-
jén 260 négyzetméter.

– Már 2010-ben elkészült a
gyermek szájsebészeti sürgõsségi
részleg és a felnõtt háziorvosi
ügyelet. Ebben az évben befeje-
zõdött az SBO végleges kialakítá-
sa.  Ennek részét képezi két vizs-
gáló helyiség, egy négyágyas és
egy kétágyas betegszoba fürdõ-
vel, két orvosi, egy fõorvosi, és
egy fõnõvéri szoba, a triázs –
sokktalanító – mobil ultrahang
vizsgáló helyiség, továbbá két el-
különítõ szoba fürdõvel, két aka-
dálymentes betegfürdõ és WC,
továbbá a nõvérállomás, a nõ-
vérdolgozó és a személyzeti öltö-
zõ is. A rendelõintézet földszintjén
a fizioterápiás részlegben kialakí-
tott helyiségek: akadálymentes
mosdó, öltözõ, fürdõ, WC, zu-

hanyzó, két masszázs helyiség,
elektroterápia, személyzeti tartóz-
kodó, a vezetõ gyógytornász he-
lyiségei, továbbá egy nagyobb és
kettõ kisebb tornaterem, valamint
egy betegirányító körpult is a vá-
róban. Az építési, átalakítási
munkák mellett határidõre elké-
szültek, befejezõdtek az orvosi és
irodai mobiliák helyszínre szállítá-
sai és beépítései.

––  SSiikkeerrüülltt  iiddõõbbeenn  bbeesszzeerreezznnii  aa
sszzüükkssééggeess  eesszzkköözzöökkeett??  MMiillyyeenn  lleetttt
aazz  oorrvvoossii  mmûûsszzeerreezzeettttssééggee  aazz  oosszz--
ttáállyynnaakk??

– Valamennyi orvosi technika
megérkezett a tervezett határidõ-
re, a rendelkezésre álló költség-
kereteken belül, a mûszerek be-
üzemelése, próbaüzeme befeje-
zõdött, azokat az osztályok hasz-
nálatba vették. A projekt kereté-
ben 27 féle, összesen 48 darab

orvosi-gép mûszerrel gazdago-
dott az intézmény, ami az SBO
teljes mûszerparkjának 57 száza-
lékos megújulását jelenti. Érkezett
többek között: CT berendezés,
mobil ultrahang készülék, mobil
röntgen készülék, defibrillátor, lé-
legeztetõ gép, altatógép, vérme-
legítõ, vérkészítmény hûtõ, vérgáz
analizátor, betegellenõrzõ moni-
torok, ágytálmosó berendezés,
intenzív ágyak.

––  MMiillyyeenn  ffeellaaddaattookk  vvaannnnaakk  mméégg
hhááttrraa??

– Jelenleg a használatbavételi
engedélyezési eljárás van folya-
matban. Szeptemberben a hiva-
talos átadási ünnepséggel zárjuk
a nagyszabású fejlesztést, aminek
jóvoltából a sürgõsségi betegel-
látás a korábbinál jóval nagyobb
területen, korszerû felszereléssel,
kibõvített orvosi gép-mûszer-
parkkal fogadhatja a betegeket –
tudtuk meg KKeerreekkeess  IIssttvváánntól.

Átadás előtt a megyei kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály
BBeeffeejjeezzõõddtteekk  aazz  „„ÉÉlleetteessééllyy  kkuullccssaa  aa  kkoorrsszzeerrûû  ssüürrggõõssssééggii  eellllááttááss””  eellnneevvee--
zzééssûû  pprroojjeekktt  uuttoollssóó  kkiivviitteelleezzééssii  üütteemméénneekk  mmuunnkkáállaattaaii  aa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMee--
ggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKóórrhháázzáánnaakk  NNyyíírrii  úúttii  tteelleepphheellyyéénn  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa
TTIIOOPP--22..22..22//0088//22FF  ppáállyyáázzaatt  kkeerreettéébbeenn..  AA  pprroojjeekktt  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  ttáá--
mmooggaattáássáávvaall,,  aazz  EERRFFAA  ttáárrssffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall,,  vvaallaammiinntt  öönneerrõõbbõõll  vvaallóóssuulltt
mmeegg,,  aammiinneekk  rréésszzlleetteeiirrõõll  KKeerreekkeess  IIssttvváánn  pprroojjeekkttmmeenneeddzzsseerrtt  kkéérrddeezzttüükk..  
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– Mindig nagy szerelmesei voltunk
a kerékpározásnak, éppen ezért
nem sokat tétováztunk, amikor há-
rom éve az egyik barátunk azt java-
solta, hogy vágjunk bele ebbe a vál-
lalkozásba. Úgy érzem, jól döntöt-
tünk – mondja BBaannóó  JJóózzsseeff, az üzlet
vezetõje. – Hiszen egyre több min-
den szól ismét a biciklik mellett, az
egészséges életmódtól a takarékos-
ságig. S ahogy egyre többen megis-
merik a Bringa Centrum ma már va-
lóban gazdag árukészletét és szol-
gáltatásait, folyamatosan növekszik
üzletünk forgalma is.

––  EEnnnneekk  aa  tteerrmméékknneekk  iiss  vvaann  sszzee--
zzoonnjjaa??

– Hogyne! Áprilisban kezdõdik a
jelentõsebb érdeklõdés a kerék-
párok és az alkatrészek, kiegészítõk
iránt, ami kitart a melegebb hóna-

pokban. Mostanában különösen a
strapabíró, megbízható Schwinn-
Csepel bicikli népszerû, hiszen kivá-
ló az ár-érték aránya. Néhány éve
még szinte mindenki Mountain Bike-
ot akart, de ennek a divatja jelentõ-
sen leáldozott. 

––  MMeennnnyyiirree  eellttéérrõõeekk  aazz  áárraaiikk??
– A legolcsóbb 30 ezer forintos

kerékpártól a 750 ezer forintosig,
hatalmas az árak skálája. Mondhat-
nám, hogy mennél könnyebb egy

bringa, annál drágább. De az au-
tókhoz hasonlóan, itt is sok minden
múlik a márkán, illetve a felszerelt-
ségen. Mert az egyiken például
kontrafék van, a másikon meg ola-
jos tárcsafék. A Gepida a Csepel-
hez hasonlóan szintén magyar

gyártmány, de már egy középkate-
góriás kerékpár. Az Electra pedig
olyan, mint az autók között a Jagu-
ár. Hangoztatjuk is, hogy gyerekek-
tõl az idõsekig, kezdõktõl a profikig,
itt mindenki megtalálja a számára
megfelelõ bringát.

––  AAkkcciióókkkkaall  sszzookkttaakk  kkeeddvveesskkeeddnnii
vváássáárrllóóiikknnaakk??    

– Persze. Legnépszerûbb ezek kö-
zül, amikor új vásárlása esetén a
használt kerékpárt beszámítjuk.
Rendszeres az is, hogy a külsõ és
belsõ bicikligumik árából 25 száza-
lék engedményt adunk. A kedvez-
ményes árakcióink – úgy a bringák-
ra, mint a különbözõ kiegészítõkre –
ugyancsak mindennaposak nálunk.

––  MMiillyyeenn  sszzoollggáállttaattáássookkaatt  kkíínnááll--
nnaakk??

– A használt bringák szervizelése
és felújítása üzletünk egyik legkere-
settebb szolgáltatása, amit rövid ha-
táridõvel vállalunk. Ebben jelentõs
elõny, hogy sok ezer alkatrész és ki-
egészítõ található üzletünk és raktá-
runk polcain. A kerékpárok egyedi,
igény szerinti összeszerelésére is vál-
lalkozunk, és szaktanácsot bárkinek
szívesen adunk, aki igényli.

Bringák elképesztő választéka

BBRRIINNGGAA  CCEENNTTRRUUMM
KKeeccsskkeemméétt,,  TTrroommbbiittaa  uu..  22..  �� TTeelleeffoonn//ffaaxx::  7766//332222--552266
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Miután tavaly megújult a kecske-
méti Hotel Három Gúnár, az át-
alakítás kapcsán a Club Bellagio
Sörözõje a földszinten kapott he-
lyet, külön bejárattal a Batthyányi
utca felõl. Ez a szórakozóhely to-
vábbra is ideális feltételeket kínál
azoknak a társaságoknak, ame-
lyek szívesen kötik össze a baráti
étkezést, sörözést, beszélgetést
néhány biliárd vagy darts parti-
val. És persze mindenkinek, aki
felhõtlen szórakozásra vágyik.
Néhány hete új meglepetéssel
rukkolt elõ a Club Bellagio, még-
pedig egy mérsékelt áron kínált

új menürendszerrel: Hétfõtõl pén-
tekig háromféle levesbõl és hatfé-
le fõételbõl választhat, aki 11.30
és 13.30 között betér ebédelni a
remek hangulatú sörözõbe. A
speciális menüsor hamar népsze-
rû lett, hiszen az ételek nagyon fi-
nomak, kiadósak, s a kibõvült vá-
lasztékot is rendre úgy állítják
össze, hogy mindenki találhasson
benne kedvére valót.   

Amikor a minap arra jártunk,
ezt a menüsort kínálta a Hotel
Három Gúnár Club Bellagio Sö-
rözõje választékként az ebédelni
betérõ vendégeinek: 

LLeevveesseekk::
– húsleves zöldségekkel és cér-

nametélttel
– bajor burgonyaleves
– hideg õszibarackleves

FFõõéétteelleekk::
– rántott csirkecomb falatkák

friss kevertsalátával
– cukkínis-gombás rakott tészta
– tengeri halfilé rántva, vegyes

körettel

– brassói aprópecsenye sava-
nyúsággal

– bugaci pecsenye fûszeres
cikkburgonyával

– szezámmagos cukkíni tallérok
rizzsel és tartármártással

Ennek a menünek az ára mind-
össze 800 forint. Nem csoda,
hogy nagyon hamar népszerû lett
ez az étkezési forma is, ebben a
gyönyörûen megújult vendéglátó
komplexumban. 

Jó étvágyat!

Club Bellagio Söröző – Népszerű az új menü

CCssiizzmmaaddiiaa  LLáásszzllóó  éétttteerreemmvveezzeettõõ  
eellééggeeddeetttt  aa  ssöörröözzõõ  ddééllii  ffoorrggaallmmáávvaall

AAkkii  eeggyysszzeerr  bbeettéérr  iiddee  eebbééddeellnnii,,  
bbiizzttoossaann  ttöörrzzssvveennddéégg  lleesszz

Tavaly szeptemberben indult a
digitális középiskola projekt
Kecskeméten a Humán Középis-
kola Németh László Gimnáziu-
mában és két vidéki csoportban
(Lakiteleken és Orgoványon). A
programban összesen 80 diák
és 14 pedagógus vesz részt. 
A digitális középiskola tanárai
és diákjai kéthetente találkoz-
nak a jelenléti órákon, de ezt
akár minden nap is megtehetik
elektronikusan, a speciális tanu-
lási portálon.

– Meglepõdtem,  mekkora le-
hetõség is az, hogy itt helyben
tanuljunk tovább az orgoványi
iskolában. A Németh László
Gimnázium tanárai megtartják
a jelenléti órákat, majd az
internet segítségével, az ITAK
rendszerben akár otthon is tu-
dunk tanulni a digitális tan-
anyagokból – mondja PPéékk  AAnniittaa,
a Németh László Gimnázium
digitális iskolájának tanulója.
– Egyedül nevelem két gyerme-
kem, alkalmi munkákat válla-

lok és sok a munka a ház körül
is. Csak este van idõm, s ez az
újfajta elektronikus tanulás
számomra nagyon jó. Ráadá-
sul nem kell utazgatni sehová,
minden megvan: tanulnivaló,
könyvtár, tanár. Az ITAK rend-
szerben is számos kommuni-
kációs lehetõség van, pl:
chat, belsõ üzenet. Bármi kér-
désünk van, a tanáraink,
mentoraink segítenek, sõt mi
diákok is segíteni tudunk egy-
másnak. Mindenkinek ajánla-
nám  ezt a digi sulit, mert itt
nem számít hány éves vagy és
mennyire elfoglalt. 

Idén is indul digitális osztály,
ahová jelentkezni nem késõ. 9.
és 10. osztályba lehet járni
Kecskeméten, s lehet csatla-
kozni a két vidéki tanulócso-
porthoz Lakitelken és
Orgoványon.

Elérhetõség: KKeeccsskkeemméétt,,  SSzzeenntt
IImmrree  uuttccaa  99..  TTeell..::  7766//  550088--883366,,
7700//993311--77880088,,  7700//993311--77881177

Digitális középiskola


