Ismét Hírös 7

3. oldal

Lengyel sziget
a belvárosban
A két nép összefogásának nagyköveteként, igaz barátként érkeztem újra Kecskemétre – fogalmazott Ewa Filipiak lengyel parlamenti képviselõ, Wadowice ko-

rábbi polgármestere, amikor a
minap Farkas P. József alapító
igazgató köszöntötte a Karol
Wojtyla Barátság Központban.
(Beszámolónk a 2. oldalon!)

XIII.
Lajosmizsei
Napok
Szép hagyomány Lajosmizsén,
hogy minden évben megünneplik várossá válásuk évfordulóját,
ha elérkezik Szent István napja.
Az idei programokról és a város
nagyobb cégeirõl lapunk 4-9.
oldalán olvasható.
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Lengyel sziget a belvárosban
Az évszázados múltban gyökerezõ lengyel-magyar barátság, egyben a
két nép összefogásának nagyköveteként, igaz barátként érkeztem újra
Kecskemétre – fogalmazott Ewa Filipiak lengyel parlamenti képviselõ,
Wadowice korábbi polgármestere, amikor a minap Farkas P. József
alapító igazgató köszöntötte a Karol Wojtyla Barátság Központban.

Ma már utcanév is
emlékeztet Kecskemét
lengyel testvérvárosára
Ewa asszony – aki családjával
Tiszakécskén tölti szabadságát –
tíz évvel ezelõtt tevékeny részt
vállalt a népkonyha megalapításának folyamatában. Majd polgármestersége alatt jött létre
Kecskemét és Wadowice testvérvárosi együttmûködése. A lengyel
vendéget városházi hivatalában
fogadta Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármester
asszonya. Ezután részvétele mellett avattak emlékkövet a Katona
József téren, a tíz esztendõs lengyel-magyar barátság tölgyfájánál, továbbá megemlékezést tartottak a Wadowice utcában is,
mely nemrégiben kapott Farkas P.
József és a város együttmûködésében aszfaltburkolatot.
– Érzem, hogy több gondja,
feladata, felelõssége van, amióta utoljára találkoztunk – jegyezte meg Ewa Filipiak városunk polgármester asszonyával
beszélgetve.
– Valóban, hiszen miután be-

vonatkozó nagyszabású
wadowicei
programsorozatot is,
azt a színes nemzetközi kavalkádot, melyet ott látott. Továbbá szorgalmazta a
közép-európai népek, különösen a lengyel és magyar nemzet még szorosabb
együttmûködését,
hogy „közösen hallassuk
hangunkat
nemzetközi szinten”.
A lengyel-magyar
barátság tölgyfájánál, Koszorúzás az emlékkõnél
a Katona József téren
nagyszámú érdeklõdõ elõtt arra tatlanul egybefonódtak. Ezért
emlékeztetett, hogy éppen tíz egyiknek léte és erõteljessége a
esztendõvel
ezelõtt
járt másik életének és egészségének
Wadowicében egy kecskeméti feltétele.”
Az emlékkõnél történt koszorúküldöttség Farkas P. József vezetésével. Akkor emlékül egy tölgy- zásokat követõen a programsofa csemetét nyújtott át neki aján- rozat utolsó állomásaként az ündékba, mely idõközben erõs gyö- neplõ közönség a külföldi delekeret eresztett nálunk, s mára gációval átvonult a fõtértõl alig
naggyá terebélyesedett. Ebbõl az 800 méterre lévõ Wadowice utalkalomból emlékkövet avattak a cába, ahol együtt elevenítették
helyszínen, melynek üzenetét fel múltbeli közös emlékeiket. FáStanislaw Worcell lengyel politi- radozásuk eredményeként jött
kai gondolkodótól kölcsönözték: létre egy kis „lengyel sziget”
„Magyarország és Lengyelor- Kecskemét belvárosában, melyet
szág két örökéletû tölgy, melyek ma a Karol Wojtyla Barátság
külön törzset növesztettek, de Központ népkonyhája, a Wojtyla
gyökereik a föld alatt messze fut- tér és a Wadowice utca együttenak, összekapcsolódtak és látha- sen fémjelez.

jelentették, hogy még egy Mercedes-gyár épül Kecskeméten, ismét óriási változásokkal kell számolnunk a településen, ami a
mindennapokban is erõsen éreztetni fogja hatását – válaszolta
Szemereyné Pataki Klaudia .
A lengyel vendég elmondta,
hogy október óta parlamenti
képviselõ Varsóban. Hiányzik neki az a közvetlenség, melyet
Wadowicében tapasztalt huszonnégy évig tartó polgármestersége
alatt. Ellenben most többet kell
olvasnia és tárgyalnia „magasabb szinteken”.
Beszámolt arról
is, hogy a krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó rendkívül
jó visszhangra
talált hazájában
és
külföldön
egyaránt. Nagy
örömmel kísérte
Városházi megbeszélés
figyelemmel a
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Kecskeméti Hírös 7 – új arculattal
Idén augusztus 19-28. között rendezi meg Kecskemét a legnagyobb
múlttal rendelkezõ, egyben legrangosabb fesztiválját, a Hírös Hetet. A
közkedvelt, hagyományos programok mellett számos új elemmel találkozhat az érdeklõdõ, a fesztivál pedig új arculatot kap. A cél az, hogy
a Hírös Hét négy éven belül valódi turisztikai vonzerõt jelentsen Kecskemét számára. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere
így fogalmazott:
– Fontos, hogy megteremtsük az ide látogatók számára
magát a motivációt, megmutassuk, hogy miért is érdemes
felkeresniük ezt a várost. Ehhez jól kell sáfárkodnunk két
erõsségünkkel: a földrajzi elhelyezkedéssel és a hagyományinkkal. Utóbbi esetében
építenünk kell arra, hogy
Hírös Hét – bár nem minden
esztendõben rendezték meg –
1934 óta létezik. Ettõl az évtõl
új idõszámítás kezdõdik a
Hírös Hét történetében, hiszen
a rendezvényt termékként kezeljük. Ehhez új arculatot hoztunk létre és modern értékesí-

tési csatornákat vonunk be.
Kiemelkedõ cél a közösségek

Érseki látogatás
a Wojtyla Házban
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét érseke látogatott a közelmúltban a Karol Wojtyla Barátság Központba. A népkonyha
munkatársai és gondozottai, valamint a meghívott vendégek társaságában Bábel Balázs megáldotta Brózka Marek lengyel származású szobrászmûvész alkotását, melyet az intézmény kerthelyiségében avattak fel. Emléknapján elõadást tartott Mária
Magdolnáról, majd maga is részt
vett az ételosztásban, végül egy
asztalnál fogyasztotta el ebédjét
a népkonyha szegényeivel.
Az év minden napján mintegy
százhúsz fõ rendszeres szociális
étkeztetésérõl gondoskodó nonprofit intézmény javarészt magánadományokból tartja fenn
mûködését. A teendõk ellátásából önkéntesek is szép számban
kiveszik részüket; többségében

halmozottan hátrányos helyzetû,
létminimum alatt élõ rászorulók,
akik a népkonyha támogatásával
jutnak naponta meleg ételhez,
egyéb létszükségleti cikkekhez.
Az intézményben folyó munka elismeréseként, másrészt a bibliai
Mária Magdolna tiszteletére a
Wojtyla Házban rendezett liturgikus ünnepen is részt vett KalocsaKecskemét érseke. És nem üres
kézzel jött: 3000 konzervvel és
25 kilogramm tésztával ajándékozta meg a ház sorsközösségét.

összekovácsolása is, legyen
szó kerékpárosokról, néptáncosokról, nemzetiségekrõl, hiszen ezzel erõsítjük a kecskeméti öntudatot. A struktúra fokozatos átalakításával tudjuk
elérni azt, hogy az egykor me-

zõvárosból modern ipari várossá átalakuló Kecskemétnek
legyen egy országosan ismert
nagyrendezvénye.
– Idén elsõsorban az igényes arculat kialakítása jelzi a
változást. Jövõre viszont már
megteremtenénk a regionális
vonzerõt, bevonnánk a Dunántúlt. 2018-ra tervezzük az
országos hírû kulturális fesztivál kialakítását szabadtéri
színpadokkal,
kifejezetten
Kecskemétre készülõ programokkal, természetesen a hagyományos programok megtartása mellett. 2019-re pedig
elérnénk a végsõ célt: egy
nemzetközi hírû fesztiválváros
imázsának
kialakításával,
amely egyedi zenei, színházi,
irodalmi élményeket kínál –
mutatott rá a polgármester
asszony.
L a d á n y i K o v á c s Z o l t á n fesztiváligazgató az idei programok kapcsán kiemelte:
– Tartjuk azt a struktúrát,
amelyben a város számára
fontos események, évfordulók, rendezvények helyet kapnak – idén például a Katona
József Emlékév –, mellette pedig minden este nagyzeneka-

ros koncertekkel készülünk –
Egyházi Géza, Vastag Tamás,
Gájer Bálint, Ocho Macho,
Kovács Kati, Geszti Péter közremûködésével – amelyek képesek még magasabb színvonalon bemutatni a zenei sokszínûséget. A tér berendezésében is már számos új elem
megtalálható, ilyen lesz például a nagyszínpad melletti
lelátó.
A Hírös Hét népszerû hagyományai között jelentõs szerep
jut a felvonulásoknak, így az
eddig is népszerû babakocsis
felvonulást és a Hírös Vágta
felvonulást idén a naponta
látható huszár és kerékpáros
parádé is.
A fesztiválprogram hangsúlyos eleme idén is a Térségi
Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár, amelyet új
helyszínen, a Hírös Forrás szökõkútnál rendez meg az
Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület. A kiállításon a térség 17 települése
több mint 170 kiállító terményeit mutatja be, 12 kézmûves
munkájába nyernek betekintést, 22 kulturális csoport produkcióját láthatják az érdeklõdõk.
A Hírös Hetet az immár negyedik alkalommal megrendezett Hírös Vágta – a Nemzeti
Vágta elõfutama – zárja, amelyrõl Mondok József , a Fogathajtó
Vb. Kft. ügyvezetõje így nyilatkozott:
– Az elmúlt évhez hasonlóan
az eseménynek ismételten a
Rudolf laktanya ad helyet. A
nap a huszártábor felállításával indul, majd a felvonulást
követõen kezdõdnek az elõfutamok. A nap folyamán a
lovashagyományok bemutatása jelentõs szerepet kap, lesz
karüsszel, agárverseny, nemzetiségi huszár vágta, és természetesen kishuszár vágta, hiszen ez utóbbi segítéségével a
felnövekvõ generációval szeretnénk megszerettetni a lovassportot. (kecskemet.hu)
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A városfejlesztés tovább folytatódik
Szép hagyomány Lajosmizsén, hogy minden évben megünneplik város sá válásuk évfordulóját, ha elérkezik Szent István napja. Jó apropó ezt
minden esetben arra, hogy visszatekintve az elmúlt esztendõre, értékelje a város vezetése közvetlen környezetük, intézményrendszereik fejlõ dését, nem feledkezve meg az elõttük álló teendõkrõl sem. És ilyenekbõl mindig bõséggel akadt az elmúlt 23 esztendõben.
– A csatornahálózat kiépítésével, az ivóvízhálózat felújításával,
járdák, utak létesítésével több
nagy ívû, elsõsorban az életminõséget javító beruházással készültünk el az elmúlt esztendõkben –
tájékoztatta lapunkat Basky András
polgármester. – Most újabb nagy
feladatok elé nézünk. A mindennapos testnevelés bevezetésével
gyorsan kiderült, hogy iskolánk
jelenlegi sportcsarnokának befogadó képessége nem elegendõ.
Ezért döntött tavaly a képviselõ
testületünk egy új sportcsarnok
építésérõl. A kivitelezési munkák
– az engedélyezések függvényében – idén õsszel vagy jövõ tavasszal elkezdõdhetnek. A költségek 70 százalékát TAO-s támogatásból, a többit önerõbõl fedezzük, pontos összeget csak a
közbeszerzési eljárások után tudok mondani. Az iskola szomszédságába, a Ceglédi út és a
Május 1. utca sarkára épülõ, háromszáz nézõ befogadására alkalmas csarnok a magasabb osztályban játszó (több edzést igénylõ) sportegyesületeinknek is jobb
feltételeket kínál majd és megteremti a lehetõségét a kosárlabda
sport elindításának is.

Basky András polgármester

sok egyéb érdekességet tervezünk
megvalósítani. Miután a tó kotrása már egy másik pályázat jóvoltából megtörtént, a Lajosmizsei Napok idei rendezvényeinek jó része
is az Iskola-tó partján zajlik majd.
A Városháza tér rendezésére kész
tervünk van évek óta, ahogy a
központi parkunk fejlesztését is tervezzük, ha kedvezõen bírálják el
ezt a 860 milliós zöld város pályázatunkat. A piacterünk ugyancsak
felújításra vár, ami egy gazdaságfejlesztési program keretében valósulhatna meg. De a buszvárók
és környékük fejlesztése is benne
van ebben a programban, míg a
leszakadó városrészek rendezését
egy másik projekttel igyekszünk
megoldani a közeljövõben. Óvodáink további korszerûsítését

tezõdésig, ami nagyon rossz állapotban van már évek óta.
– Ami a Lajosmizsei napok idei
programjait illeti, a hagyományos
rendezvényeink – a helyi mûvészeti csoportok bemutatói, a családi
fõzõnap, a neves zenekarok koncertjei stb. – mellett külön megemlíteném a két pénteki konferenciát:
az egyik az uniós fejlesztéseket és
jó gyakorlatokat mutatja be a nevelési-oktatási intézményekben, a
másik pedig a helyi, megyei, magyar és nemzetközi értékeket, neves szakemberek közremûködésével. Másik érdekesség a testvérvárosainkhoz – Magyarremete,
Palics, Jászberény – kapcsolódó
rendezvényeink, a gálakoncertektõl a testvérvárosi konferenciáig.
Természetesen lesz az idén is po-

Ismét bemutatkoznak a helyi mûvészeti csoportok, köztük
a képen látható Õszirózsás Népdalkör
– Zöld város pályázatunk elbírálás alatt van, s ha minden zökkenõmentesen megy, akkor megvalósulhat a régi vágyunk: az Iskola-tó szabadidõ központtá való
fejlesztése, környezetének kiépítése. Itt sétáló utakat, futópályát,
színpadot, játszóteret, kilátót és

ugyancsak tervezzük, erre a célra
150 milliós támogatásra pályáztunk, ami szintén az elbírálás fázisában van. Jó hír Lajosmizse autósainak, hogy a megye közútfejlesztési tervéhez kapcsolódva, várhatóan hamarosan felújítják a Kerekegyházi utat a ladánybenei keresz-

gácsasütõ és bográcsos ételek fõzõversenye, amit neves elõadómûvészek koncertjei színesítenek
majd és hagyományosan tûzijátékkal zárunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk a XXIII. Lajosmizsei Napok
programjaira!

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését

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

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

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.
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A tojás sokadalom mizsei ötletgazdája
Júniusban immár második alkalommal rendezték meg Kecskeméten az
Országos Tojás Sokadalom néven emlegetett fesztivált, aminek ötletgazdája, elindítója, egyik fõ szervezõje és támogatója Kollár Csaba, a
Mizsetáp Kft. tulajdonosa. A neves lajosmizsei vállalkozóról tudni kell,
hogy nem csak az általa navigált termelõi csoportosulás mûködik re mekül (kezdeti tõkéjét a 77-szeresére növelve az elmúlt húsz évben), de
a pusztai szakrális kegyhelyek felújításától a felelõs erdõgazdaság, a
mentõszolgálat, a helyi oktatás támogatásáig, a rászoruló szegények
segítéséig (Wojtyla Ház), jelentõs karitatív munkát is végez. A tojásfesz tivál ötletgazdája így nyilatkozott lapunknak:
– A Mizsetáp mindig is mezõgazdasággal, élelmiszer vagy
élelmiszer alapanyag elõállítással
foglalkozott. Úgy 15 éve már számos tojástermelõvel volt üzleti
kapcsolatunk a megyében, míg
2007 óta magunk is étkezési tojástermelésbe kezdtünk. 2015 tavaszán 1,55 milliárdos baromfitelep fejlesztést hajtottunk végre,
melynek eredményeként tojástermelésünket a korábbi háromszorosára növeltük. Ezzel ma már a
hazai fogyasztás 3 százalékát mi
adjuk. Egyre aktívabb szereplõje
lettünk az étkezési tojás ágazatnak, amely során az ágazati érdekképviselet és a tojásmarketing
éppúgy része a mindennapjainknak, mint az állatok gondozása.
2010-ben önálló étkezési tojás
márkát hoztunk létre. Ez a „Hírös
tojás”, amely mára az ország
nagy részén kapható. Mindenki
tudja, hogy a tojás mennyire fontos az emberi táplálkozás terén,

be, s így ki is alakult a szervezõi
hármas. Az ügynek megnyertük a
Miniszterelnökség
AgrárVidékfejlesztési Államtitkársága
támogatását is, utána pedig, már
„csak” dolgozni kellett, hisz a
szakma, a város és a politika támogatói egységet képeztek.
– Mi ennek az Országos Tojás
Sokadalomnak a célja?
– Fesztiválunk arra törekszik,

Kollár Csaba (középen) személyesen adta át a nyertesek tyúkjait
ezért – a nagy beruházásaink lezárulta után némileg lélegzethez
jutva – arra gondoltam, hogy a
valaha volt tojásgasztronómiai
fesztiválsorozatot újra kell éleszteni. Helyválasztásom Kecskemétre
esett. Elképzelésemmel megkerestem Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszonyt, aki az
elsõ szóra az ügy mellé állt. Ezután a Tojásszövetséget vontam

Helytörténeti
közkincs
Különleges téma került terítékre a felsõkiskunsági könyvpiacon. Kollár Csaba, a
sikeresen mûködõ Mizsetáp Kft. tulajdonosa lelkesen beszélt szerkesztõségünknek
egyik aktuális tevékenységérõl, egy régóta
kiadásra váró mû, a K ü r t i L á s z l ó egyetemi
tanár által írt: Lajosmizse - Jászok a Kiskunság peremén címû általános iskolai olvasókönyv kiadásáról. A könyv példa nélküli, de remélhetõleg követõkre talál más
településeken is.
Kürti professzor Lajosmizse történtének
legavatottabb szakértõje, aki korábban egy
felkérésre elkészítette a település helytörténetének oktatókönyvét az általános iskola

hogy bemutassa a tojásnak a
gasztronómiában, gyógyászatban, mûvészetekben és a hagyományainkban betöltött szerepét,
lehetõségeit. Továbbá törekszünk
arra is, hogy ez az ismeretátadás
minden korosztálynál célba érjen,
s így a magyar tojástermelés helyzetének, elismertségének a javulása mellett, a lakosság egészségi állapota is javuljon, valamint

ellássuk a fogyasztókat az anyatejjel egyenértékû, ám relatív
minden más fehérjeforrásnál olcsóbb hazai táplálékkal.
– Hogyan látják a jövõjét?
– Ami a fesztiválsorozat jövõjét
illeti, két-három év múlva országosan is jól ismert gasztronómiai
fesztivált igyekszünk belõle kinevelni. Szeretnénk, ha a régió legjelentõsebb gasztronómiai fesztiválja lenne. Nagyon remélem,
hogy nemcsak az ország tojástermelõi, hanem Kecskemét lakossága és a teljes kistérség is a sajátjának tekinti a sokadalmat.
– Az igen tartalmas és egy idõ ben több helyszínen is zajló ren dezvényen közvetlenül önhöz
k a p c s o l ó d ó p r og r a m o k i s v o l t a k ,
lesznek?
– Három nagy sikernek örvendõ témát közvetlenül is szerveztem, szervezek. Ez az élõ állat bemutató, a szalmajátszótér
és a második alkalomra már
nemzetközivé vált tojásétel fõzõ
verseny, melynek a vándordíját
idén a Gastro Maestro nevû
olasz csapat érdemelte ki. A bemutatott fiatal tyúkokat a közönség vetélkedõkön, vagy más
játékokban nyerhette meg, így
senkinek sem kellett üres kézzel
távoznia. Ha mást nem, vett a
standon 2-3 doboz friss Hírös
tojást.

részére, azonban a mû a megrendelõk által
sok éve nem került kiadásra. Kollár Csaba
ezen változtatni kívánt. Megkereste az iskola igazgatóját, felvette a kapcsolatot a szerzõvel, s cége pár hete megkapta a kiadói
jogot. A mû általános iskolai történelem
tankönyv jellegû, de bárki bõvebben megismerheti belõle Lajosmizse történetét.
Kollár Csaba százhetven példányt felajánlott a helyi iskolai, a lajosmizsei városi és a kecskeméti Katona József könyvtárak számára, melyeket a tanév kezdetére
át is ad, hogy a felsõ tagozatosok részére
a helytörténet nyomban oktatható legyen
belõle. Ezt meghaladóan cégénél megvásárolható lesz a könyv bárki számára. Létrehoz késõbb egy helytörténeti weboldalt
is – mizse.hu –, mely nyilvános, díjmentes
közkincsként szolgálja majd az érdeklõdõket.
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Lajosmizsei Tanyacsárda

Remek családi programok színtere
Túlzás nélkül mondható, hogy megnyitásának több mint négy évtizede
óta a Tanyacsárda összeforrt Lajosmizsével. A hagyományokhoz hû, de
mégis újfajta vendégfogadási kultúrát megvalósító vendéglátóhely az
évtizedek során úgy terebélyesedett, ahogy a vendégeik serege. Márpedig az egyre nõtt, hiszen határon innen és túl egyre többen ismerték,
illetve elismerõen emlegették. Így 24 évvel ezelõtt Garaczi János mesterszakács tulajdonostársaival – Gömöri Ferenccel, Polyák Zoltánnal és
Terenyi Istvánnal – létrehozta a felsõlajosi ménesközpont mellett az Új
Tanyacsárdát is, amely remek családi programok, esküvõk, lovas be mutatók színhelyévé vált.
– Minden évben megkülönböztetett figyelmet fordítunk a
Lajosmizsei Napoknak, s megtiszteltetésnek érezzük, hogy a város vezetõi igénylik közremûködésünket,
szerepvállalásainkat ezen a rangos
rendezvénysorozaton – mondta el
lapunknak Garaczi János. – A fogadást a polgármesteri hivatalban most is mi vállaltuk, s a hagyományos fõzõversenyen, ahogy
más programokon is ott leszünk,
ha idõnk engedi. Ilyenkor, augusztus közepén igen sok lekötött

esküvõ, családi rendezvény lebonyolítása szerepel a Tanyacsárda
teendõi között. Nagyon népszerûek lettek az úgynevezett tematikus
hétvégéink, amikor egy-egy
idényjellegû alapanyagból (a
paprikától, a spárgáig, az ürühústól a szárnyasokig) négy-ötféle különleges finomságot kínálunk alkalmanként. Már készülünk a szüretre is, gazdag családi programokat szervezve az Új Tanyacsárdában, amit majd a Halnapok, a
Márton napi libanapok és az And-

rás napi disznótoros rendezvényeink követnek a hagyományainknak megfelelõen.
A neves mesterszakácstól megtudtuk, hogy nem csak az új kenyér ünnepén szolgálnak fel saját
sütésû kenyeret vendégeiknek. Az
egész napos rendezvényeiken külön szertartása van már annak,
ahogy a kemencéjükbõl kivett kenyeret még melegében megszegik és felkínálják. Meggyõzõdése, hogy a vendéglátás mellé
sokféle színes programot kell kínálni az embereknek, különösen
a családi hétvégékre. A játszótereik, lovasbemutatóik, a kocsikázások és állatsimogatások nagy
élmények a gyerekeknek. Meghatónak tartja Garaczi János, hogy
vannak szülõk, akik azért keresik
fel rendszeresen a csemetéikkel a
Tanyacsárdát, mert velük is idejártak kiskorukban a szüleik.
Egyre népszerûbbek az Új Tanyacsárdában tartott esküvõk.
Van olyan hétvége, hogy négy-öt

házasságkötés is történik ebben
a romantikus környezetben lévõ,
több ezer vendég fogadására alkalmas, ma már szállást is kínáló komplexumban. Ahol tervezik
egy kis kápolna építését a jövõben, hogy még meghittebb hangulatot varázsoljanak az esketéseknek. Az egyre gazdagabb

ételkínálat és a vendégvárás
egyre sokszínûbb formája elképzelhetetlen egy jó szakemberekbõl álló, kiváló közösséget formáló, összeszokott csapat nélkül. Amilyen a Tanyacsárda dolgozói gárdája – állítja büszkén
Garaczi János.
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Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Új kihívások küszöbén
A nagy múltra visszatekintõ, vi lághírû német cégcsoport legfia talabb tagjaként kezdte el mûkö dését csaknem egy évtizede
Lajosmizsén a Freudenberg Tö mítés Ipari Kft. Korszerû techno lógiák, technikák beállításával
magas színvonalú tisztagumi- és
fémbetétes formaalkatrészek, tö mítések készülnek itt – a többnyi re gépjármûvek, fûtési rendsze rek, háztartási gépek, elektroni kai berendezések gyártásával
foglalkozó – megrendelõik szá mára.
Az utóbbi években figyelmet
érdemlõ fejlõdés, árbevétel növekedés jellemzi ezt a mizsei céget, ami Molnár András ügyvezetõ véleménye szerint annak köszönhetõ, hogy megszerezték a
minõségi termékek garanciáját
jelentõ minõsítéseket a szakterületükön. – Ennek jóvoltából a következõ években új gépeket telepít át lajosmizsei gyárába a kufsteini anyacég , ami folyamatos
munkahelyteremtést is jelent.
– Munkatársainknak rendezett,
biztonságos munkakörülményeket, közösségi eseményeket és
stabil jövõt biztosítunk – mondta
el lapunknak Schonerné Emõdi
Edit, HR-vezetõ. – Jövõre lesz tíz
esztendõs vállalatunk, ami jó apropó arra, hogy többszínû módon
nyissunk a lakosság felé, na-

gyobb betekintést kínálva az érdeklõdõknek az üzemeinkben folyó munkákról, 140 fõs dolgozói
gárdánk oktatásáról, felkészítésé-

rõl, a Freudenberg törekvéseirõl,
terveirõl. Jelenleg is vannak szabad pozícióink, amibe szívesen
várjuk az új munkavállalókat.

– Számomra az jelenti az értéket a vállalatunknál, hogy a
munkám során folyamatosan kihívások elõtt állok, és ezeket a
kihívásokat a munkatársaimmal,
a vezetõim támogatásával, illetve
anyacégünk jelentõs szakmai segítségével meg tudom oldani –
vallja Bazsó Gábor részlegvezetõ. – Az igazi öröm az, ha úgy
élem meg a személyes sikereimet, hogy az egyben a vállalat
sikereihez is hozzájárul.
Tehát komoly elképzelések, kihívások elé néz a jövõt illetõen a
Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
Lajosmizsén, további gépáttelepítésekkel és létszámbõvítéssel. A
jövõ év végéig jelenlegi árbevételünk 35-40 százalékos növekedését tervezik. Jelmondatuk:
Innovating together. Azaz: Közösen az innovációért.

További
gépáttelepítések és
létszámbõvítés
várható

RÁDIÓS KÉPZÉS
A GONG RÁDIÓ ÉS A MINERVA BRIDGE KFT.
RÁDIÓS KÉPZÉST INDÍT!
A képzés 50 órás!
Az elméleti és a gyakorlati oktatás is
a Gong rádió szerkesztõségében lesz.
Ha érdekel a rádiózás, megtanulhatod a mûsorvezetés és
a szerkesztés alapszabályait, a rádió komplex mûködését,
de megismerkedhetsz a reklámgyártással,
a riportok és a mûsorok készítésével is!
LEGYÉL A MUNKATÁRSUNK!
Bõvebb információ a Minerva Bridge Kft.,
Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alatti irodájában kérhetõ.
Telefon: 06-30/9833-546
e-mail: bacs@minervabridge.hu www.minervabridge.hu
G

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve.

Plébánia tel.: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu
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Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.

Negyven új lakást építenek
A generál-kivitelezés a legnagyobb, legfontosabb része a
Gomép Ipari és Kereskedelmi
Kft. vállalkozásainak Lajosmizsén, de az építõipari áruházuk
és a nyílászárókat gyártó üzemük is fontos szerepet játszik
abban, hogy ez a több lábon
álló cég sikeresen fejlõdhetett
évtizedeken át.
Sok-sok uniós beruházás
után, a tucatnyi mérnököt foglalkoztató vállalkozás most is
nagy fába igyekszik vágni a fejszéjét, hiszen azt tervezik, hogy
egy negyven lakásos, négyszintes, liftes lakótömböt építenek a
város egyik legfrekventáltabb
részén, az Attila úton. Gombkö tõ Márk tulajdonos-ügyvezetõ
lapunknak elmondta, hogy a
Gomép már a korábbi esztendõkben is épített 150 társasházi
lakást Lajosmizsén, a sétáló utAlföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt., Kecskemét,
Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek
Tel.: 76/505-041 Fax: 76/505-042
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap– és
Könyvkiadó Kft., Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Majláth Zsolt ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36-1/303-47-38
Fax: +36-1/303-47-44
e-mail: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Tábla jelzi Lajosmizsén, az Attila utcában, hol épül az új társasház
caként emlegetett térség kialakítása valójában nekik köszönhetõ.
– Azt tapasztaljuk, hogy az

idõsebb embereknek már nyûgöt
jelent családi házuk fenntartása,
portájuk gondozása. Nekik összkomfortos, hang- és hõszigetelt,

Helyi érték
A XXIII. Lajosmizsei Napok egyik kiemelkedõ eseménye az a konferencia, amit a nemzetközi, magyar,
megyei és helyi értékek témakörben
rendeznek. Az alábbiakban egy
lajosmizsei gyöngyszemre, a Szent
Lajosról elnevezett helyi katolikus
templomra hívnánk fel a figyelmet,
amit 1896-ban szenteltek fel.
Lenyûgözõ méreteivel, relikviáival
méltán emlegetik úgy, mint a jászok
Duna-Tisza közi szentélyét. Az Ország legszebb templomkertje kitüntetõ címet elnyert parkjában harang-

játék hívja a híveket. A zarándokokat a templomban épült Laurdesi
sziklabarlanggal és a fatimai püspök
által ajándékozott, megáldott és oltárra emelt kegyszoborral várják.
Itt õrzik Szent István csontereklyéjét, Szent Lajos király vércseppereklyéjét, s a magyar koronázási
ékszerek – Bartha Lajos ötvösmûvész által készített – másolatai. De
külön említést érdemel a koronázási kardnak és palástnak, Lehel
vezér kürtjének, illetve a torinói lepelnek a másolata is.

egyedi fûtéses kisebb lakásokat
kínálunk. De a többgyerekes fiatalokra is gondolunk, akiknek
nagy segítség a CSOK néven ismert új támogatási forma. A beruházás pénzintézetek bevonásával készül, s a negyven négyzetméterestõl a kilencven négyzetméteresig terjed a lakásválaszték ebben az új tömbben,
Lajosmizse belvárosában.
A tervek szerint a földszinten
üzletek, garázsok kapnak majd
helyet, s minden szempont arra
irányul, hogy a lehetõ legkedvezõbb – legolcsóbb – legyen az
ingatlan fenntartási költsége. A
lift mûködését és a lépcsõházak
világítását például napenergiával igyekszenek megoldani. A
lakótömb alapozását még az
idén elkezdik, s a lakásokat várhatóan a jövõ év végén vehetik
birtokukba a tulajdonosaik.
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Podmaniczky−díjjal kitüntetett kecskemétiek

A Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra)
2016. augusztus elején tartotta
XXXV. Országos Találkozóját és
Szakmai Konferenciáját Várpalotán, amelyen a Kecskeméti
Városszépítõk Egyesületét elnökük, Király József képviselte. A
szakmai eszmecsere, a plenáris
és szekció ülések végeztével adták át a jubiláló egyesületek okleveleit, valamint az idei

Podmaniczky-díjakat, mellyel
két kecskeméti polgártársunkat
is megtisztelte a szövetség:
H e g y e s F e r e n c építészmérnök, urbanisztikai mérnök, újraalapítása óta tagja és alelnöke
a Kecskeméti Városszépítõ
Egyesületnek, szívesen dolgozik
együtt a helyi építész szakma
képviselõivel, és tanácsaival támogatja a fiatal tehetségeket
Kecskemét folyamatos szépülése, élhetõ várossá alakítása érdekében, továbbá munkájával
segíti a városi Településrendezési Tervek felülvizsgálatát, véleményeivel sokszor az örökségvédelmi szempontból fontos helyi értékek védelmére hívja fel a
figyelmet.
A másik kitüntetett K o v á c s
Zoltán idegenforgalmi szakember, aki évtizedek óta ápolja a
bugaci puszta természeti és

A bugaci Karikás Csárda
épített értékeit, elkötelezettje az
egykori pusztai életmód és környezet megismertetésének. A
híres bugaci ménes és az õshonos magyar állatfajták bemutatásán túl igyekszik eredeti módon megõrizni a hagyományos
pásztorépítményeket, a bugaci

pásztorélet tárgyi emlékeit,
több nádfedeles tanyaépületet
mentett meg a pusztulástól Bugacon és környékén, az oda érkezõ hazai és külföldi látogatók
számára.
Gratulálunk
a kitüntetetteknek!

A befektetett munkát értékelik a vendégek

Megújult a Saloon Pizzéria
A kecskeméti Saloon Pizzéria szabadtéri teraszán üldögélünk az Aka démia körúton, alig párszáz méterre a megyei kórház épületétõl. Miközben az ebédünkre várunk, Koi Béla, a vendéglátóhely tulajdonosa
lép a teraszra. Elégedetten néz szét a vendégek között. Minden oka
megvan, hogy örüljön, hiszen hétköznap ellenére szinte teltház van a
pizzériában.
– Júniusra teljesen megújult
az egész pizzéria – újságolja.
– A labdarúgó Európa Bajnokság idején már a kívül-belül
átalakított, újjáépített, kibõvített üzlethelyiségben és teraszon fogadtuk a vendégeket.
Létrehoztunk egy vadonatúj,
60 fõ befogadására alkalmas
különtermet zártkörû rendezvények lebonyolítására, amellyel
további célcsoportokat szólíthatunk meg. Ezzel párhuzamosan kibõvítettük és megújítottuk a kinti teraszrészt is, ami
nagyon közkedvelt. Kívül-belül
új dizájnelemeket alkalmazunk. Egyedi tervezésû, saját
emblémával ellátott berendezési tárgyakat szereztünk be,

Koi Béla
úgymint: borlaptartókat, szószos tálcákat, bögréket. Szintén vadonatúj konyhai felsze-

reléseket vásároltunk, köztük
egy 60 adagos gõzpárolót,
amely folyamatosan frissen
tartja az elkészült ételeket.
Rövidesen új, háromnyelvû
(magyar, angol, német) étlapunk lesz – ad további betekintést.
– Ami pedig talán a legfontosabb: kibõvítettük ételkínálatukat, tovább emeltük az
eddig is kiváló minõségi színvonalunkat. Ma már egyebek
mellett 58 pizza, 8 leves, 5
elõétel,
21
csirkehúsos,
ugyanannyi sertéshúsos és
kétféle marhahúsos étel közül
választhat, aki hozzánk betér.
És akkor még a hal-, vegetáriánus, illetve a tésztaételeinket, köreteinket, salátáinkat,
desszertjeinket nem is említettem. Mindeközben nem emeltük árainkat, és a felszolgált
adagok sem lettek kisebbek.
Sör- és borkínálatunk a vendégeink szerint kifejezetten jó,

minden igényt maximálisan kielégítenek.
– 1996-ban indultunk, és
azóta folyamatosan fejlõdünk.
2015 nagyon szépen sikerült
– mondja visszatekintve. – Eddigi fennállásunk alatt ez volt
a legeredményesebb évünk.
És tavaly még különtermünk
sem volt. Idén már ezzel is
számolhatunk.
Igyekszünk
mindenkire, mindenre gondolni: akadálymentesített bejárót építettünk, a hozzánk
betérõk házi kedvenceit pedig
vízzel kínáljuk ebben a nagy
nyári melegben. A vendéglátás tipikusan olyan ágazat,
ahol a siker mérhetõ: mégpedig a vendégek számában.
Értékelik a befektetett munkát;
szeretnek bennünket. Valahogy mindig akkor jut eszünkbe valami újdonság, amikor
vevõk rá az emberek. Úgy érzem, Isten áldása van a munkánkon.
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Világtalálkozós élmények
A Lajosmizsei Jászok Együttes és a kecskeméti Karol Wojtyla Barát ság Központ küldöttsége részt vett a közelmúltban a Katolikus Ifjúsá gi Világtalálkozón Lengyelországban, ahol Ferenc pápával is talál koztak. Az élményeikrõl a napokban számoltak be a Wojtyla Ház
népkonyháján.
A sorsközösség tagjai Molnár
Zoltán intézményvezetõ és Csontos Tamás, a Wojtyla Ház küldötte tolmácsolásában hallgathatta
meg az élménybeszámolót. A
szállásuk Wadowicében, II. János Pál pápa szülõvárosában
volt, a világtalálkozót pedig a
közeli Krakkóban rendezték
meg. Elmondták: a Barátság
Központot szoros kapcsolat fûzi
Wadowicéhez, és a mára már
szentté avatott pápa munkásságához, ezért nem volt kérdés,
hogy az intézmény képviselteti
magát ezen a rangos egyházi
eseményen. A fõtéren karneváli
hangulat fogadta a világ számos
országából érkezõ résztvevõket:
Szingapúrtól az Amerikai Egyesült Államokig, Botswanától
Olaszországig. A fiatalok egyszerre táncoltak népszerû slágerekre, dalokra, és természetesen
nem maradhatott el a közös
éneklés sem.
A csoport már az elsõ napon
találkozott Wadowice új polgármesterével, majd meglátogatták
azt a templomot, ahol II. János

Pál pápa, azaz Karol Wojtyla is
többször misézett életében.

hogy néhány egyházi éneket és
dalt magyar nyelven adjanak
elõ az egyik templomban.
A világtalálkozó hivatalos

megtiszteltetés volt a delegáció
számára, hogy sok teendõje
mellett tudott rájuk is idõt szánni, sõt beállt körtáncot táncolni.

megnyitója is mély nyomott hagyott a wojtylásokban. Hatalmas tömeg közepette Dziwisz
bíboros egy általa celebrált mise keretében nyitotta meg a találkozót. Az esemény egyik legfelemelõbb pillanata az volt,
mikor a világ minden kontinensérõl összegyûlt emberek köszöntötték egymást a béke jegyében.
A magyar küldöttség találkozhatott Ewa Filipiakkal, aki régi
jó ismerõsként üdvözölte a Barátság Központ aktivistáit és
megismerkedett a zenekar tagjaival is. Ewa Filipiak 24 évig
volt II. János Pál pápa szülõvárosának polgármestere, múlt
évtõl pedig a kormányzó párt
parlamenti képviselõje. Nagy

A zarándoklat ötödik napján
a csapat két részre vált. Egyik
fele Wadowicében maradt,
hogy a város jelenlegi polgármesterével,
Matteusz
Klinowskival találkozzon, ápolva a Kecskemét és testvérvárosa
közötti jó kapcsolatot. A többiek Krakkóba utaztak, hogy az
Erdõ Péter bíboros által tartott
magyar nyelvû szentmisén, illetve katekézisen vegyenek részt a
Fatimai Boldogasszony-templomban.
A világtalálkozó keretében
Ferenc pápa Krakkó egyik parkjában több százezer ember elõtt
tartotta meg miséjét, amelyet
színes, a Föld kontinenseit jelképezõ zenés programok gazdagítottak. A pápa szerint azért,
hogy Isten irgalmas szeretetét
megoszthassuk, hidakat kell
építenünk, akadályokat, falakat
és szögesdrótokat kell lebontanunk. Meg kell osztanunk a kenyeret az éhezõkkel.
A világtalálkozó utolsó napján Ferenc pápa a Campus
Misericordiae elnevezésû, Krakkó közeli helyszínen misézett,
ahol elõzõ nap több százezer
emberrel együtt virrasztott. Kiemelte a család, illetve a barátság fontosságát, amelyek választ jelenthetnek napjaink
konfliktusaira.

A Jászok Együttes azt a nemes
felkérést kapta, hogy Wadowice
fõterén moldvai népzenével és
körtáncokkal szórakoztassa az
egybegyûlteket. Emellett amerre
csak jártak, spontán koncerteket
is adtak. Egyik este a táncházukon több száz ember ropta közösen a táncot moldvai csángó
dallamokra. A világ minden tájáról odaözönlött emberek hatalmas lelkesedéssel követték az
instrukciókat és láthatóan nagyon jól érezték magukat.

A város felfedezése során pedig arra is lehetõségük nyílt,
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Görögkatolikus vendégek a népkonyhán
A Szikszói Görögkatolikus Egyházközség küldöttségét – Mold v á n T i b o r parókust, valamint
Sándor László és Varga János
egyháztanácsi tagokat – köszöntötték a napokban a Wojtyla
Házban.
Farkas P. József, a kecskeméti
népkonyha alapító igazgatója,
amint korábban tudomást szerzett a szikszói görögkatolikusok
templomépítési terveirõl, rögtön
felajánlotta segítõ közremûködését. Ma pedig hivatalosan is bejelentette az igazgató: a Karol
Wojtyla Barátság Központ – számos nagyvonalú kecskeméti polgár támogatásával – ötszázezer
forinttal járul hozzá a BorsodAbaúj-Zemplén megyei kisváros

új görögkatolikus templomának
felépítéséhez. Az errõl szóló adománylevelet a népkonyha ebédlõjében nyújtotta át Moldván Tibornak, majd így fogalmazott:

– Szeretnénk, ha az adomány
fontos eszköze lenne kölcsönös
barátságunknak, az odaadásnak, a tiszteletnek és a keresztény
hitnek. Az önfeláldozás pedig

mindig megteremti a szeretet
erejébe vetett hitet.
Moldván Tibor a szikszói hívõközösség nevében megköszönte
az adományt, majd bemutatta
egyházközségüket, hitéleti tevékenységüket, továbbá említést
tett a templomépítés nehézségeirõl, örömeirõl, Isten sok-sok
csodájáról, mely naponta kíséri
õket az építkezés rögös útján.
Ezt követõen átadta Farkas P. Józsefnek a szikszói hívek ajándékát: a máriapócsi könnyezõ
Szûzanya kegykép másolatát és
egy Mária ikont.
Ezeken felül három láda almát és két zsák burgonyát is
kaptak a Wojtyla Ház gondozottai.

Próbálgassa otthon és megtudja!
Dél felé járt már az idõ, amikor Tass határához érkeztünk. Tábla egy
kerítésen: Tassi Horgásztanya Üdülõszövetkezet. Gyerünk be, hátha
akad itt valami harapnivaló – gondoltuk. És máris megpillantottunk egy
másik feliratot: Pákász Étterem. A '70-es éveket idézõ dizájn, mégis kel lemes, érdekes helynek tûnik. Alig lépünk be az ajtón, rögtön hellyel kí nálnak és a kedves hölgy már hozza is az étlapot. – Nem láttam itt még
magukat – mondja. Majd azt is megtudjuk tõle, hogy:
– A pákászat az 1900-as évek
elsõ harmadáig, a lápvidékek lecsapolásáig komplex halász, vadász, növénygyûjtõ életformája
volt a lápok, mocsarak vidékén
élõ falvak lakóinak. Mivel a lápvidék lakosainak a megélhetéshez szántóföldi mûvelésre alkalmas területük kevés volt, elterjedt foglalkozásnak számított a
pákászat. Pákásznak nevezték
azokat a lápvidék környékén élõ
embereket, akik kimondottan a
rétbõl, mocsárvidékbõl éltek, tehát földet nem mûveltek, hanem
abból tartották fenn magukat,
amit a lápvidék készen adott –
magyarázta a hölgy, miután halászlevet vagy birkahúsos ételt
ajánlott ebédre. Késõbb egyébként megtudtuk, Mizsei Jánosné
Erzsikének hívják, õ a tulajdonos, az üzletvezetõ és a konyhafõnök egy személyben.
– Éttermünk családi vállalkozás. Nagyjából hatvan fõt tu-

Mizsei Jánosné Erzsike
dunk fogadni az épületben, a teraszon húszat. Egyszerû, nosztalgikus környezetben ételek egész
sorát kínáljuk, a pákászat hagyományait is figyelembe véve.
Konyhánkat a klasszikus magyar
és kiemelten a Bács megyei ízek
jellemzik leginkább. A hely „szellemének” megfelelõen étlapunkon megtalálhatóak a jellegzetes
dunai halételek. A frissesség
megõrzése érdekében elsõsorban a helyi termelõktõl beszerzett alapanyagokat használjuk

fel.
(Közben
megkaptuk
a
halászlevet, amit
rendeltünk.) –
Tudják, igazából
a férjemtõl tanultam mindent.
– Sokat számít, hogy nyugodt, festõi környezet, valódi
üdülõövezet
vesz körül bennünket. Tass község Bács-Kiskun
megye északi határánál, a Csepel-sziget déli csücskével szemben fekszik, vagyis Duna-parti
település. Nem kell tehát elmenni a világ végére, ha valaki szépet akar látni. És ez mind BácsKiskunban van. Folyami halfajok
sokasága él a területen lévõ három vízrészben: a Ráckevei Duna ágban, az öreg Dunában és
a Kiskunsági Öntözõ Fõcsatornában – mutatta be Erzsike a település környezeti adottságait.
– A minõségre folyamatosan
oda kell figyelni, mert gyorsan
terjednek ám a hírek – tért vissza
késõbb ismét az étteremre. –
Nagyszámban jönnek vendégek
Budapestrõl, Kecskemétrõl, szerte az országból; köztük néhá-

nyan ismert, mondhatnám, híres
emberek. De például ide járnak
ebédelni a környékbeli cégek
dolgozói is. (A mellettünk lévõ
asztalnál ülõk felé tekintett.) Ettõl
függetlenül legnagyobb kincsünknek mégis a bizalmat tartom vendégeimmel, munkatársaimmal egyaránt. És ha úgy
alakul, kinyitunk, akár egyetlen
éhes vendég kedvéért is. A vendéglátás már csak ilyen: 365
napból 366-ot dolgozunk. (Mosolyog.)
– Nagyon finom a halászlé –
dicsértük. – Hogyan lehet ilyen
kiváló ételt fõzni? Mi a titka?
– Semmi! – válaszolta nemes
egyszerûséggel Erzsike. – Próbálgassa mindenki otthon, és
megtudja!

2016. augusztus

www.civilnaplo.hu

13

Hegedűs együttes

Remekül húzzák a talpalávalót
Akik a színpadon látják Hegedûs Zoltán kecskeméti népzenészt, aligha
feltételezik róla, hogy nagyon nehezen kezdett el hegedülni tanulni.
Meg azt sem gondolnánk, hogy nem csupán zenész, hanem fejlesztõ mérnök és mûszaki területen tanárként is dolgozik. Harmincnégy éve
alapította meg a Hegedûs együttest. Azóta népzenei dallamokat szólal tat meg zenésztársaival az egész országban és szerte a világban. Zene karával többször adott már fergeteges koncertet a Wojtyla Házban is,
a sorsközösség nagy örömére.
– Amikor 1982-ben megalapítottam a Hegedûs együttest, abbahagytam a reneszánsz kamarazenélést, és népzenét kezdtünk el
játszani – mesélte a névadó zenekarvezetõ. – Azt mondta nekem
Halmos Béla barátom annak idején: Gyerekek, ne „másodkézbõl”
tanuljátok a népdalokat! Inkább
menjetek el Székre, Kalotaszegre,
Székelyföldre. Ott hallgassátok
meg õket eredeti környezetükben.
Mi pedig megfogadtuk Béla tanácsát, és a helyszínen kezdtünk
el gyûjteni. Idõs erdélyi muzsikusokat kerestünk fel, s több mint
300 órányi archív felvétel maradt
fenn ebbõl az idõszakból.
– Ahogy jártuk a világot, be is
igazolódott, amit Halmos Béla
mondott – folytatta a népzenész.
– A hangzásból ítélve rögtön rá-

Bagoly György festõmûvész
dunavecsei otthona, mûterme,
bútorai, berendezési tárgyai
mind-mind a múlt századelõ paraszti világát idézik. Gyermekkora óta a szülõi házban él, egyszerû körülmények között. Mai napig
ott dolgozik, alkot. Ebben a szerény hajlékban fogadta különös
szeretettel Farkas P. József újságírót, akivel idestova harminchat
éve ismerik egymást. Mûvészetébõl fakadóan rövidesen kiállítása
nyílhat Kecskeméten.
Gyermek volt még, amikor szülei elváltak. Apja külföldre költözött. Háza udvarán amolyan
„mûvészi” rendezetlenség honol.
Odabenn fatüzelésû kályha a sarokban, egy-két régi, megkopott
bútor – szülõi örökség. Szobája
padlóján festmények hevernek
mindenfelé. Itt van a mûterme is.
Portáján ritkán fordul meg hely-

jöttünk, hogy az illetõ hazai muzsikus vagy külföldi. S ki az, aki
tanulta a magyar zenét, de soha
nem járt Magyarországon, vagy
az elszakított nemzetrészek területén. Utóbbi esetben ugyanis „ak-

centusa” van a muzsikaszónak.
Olyan ez, mint a nyelvtanulás.
Lehet szépen beszélni egy idegen
nyelvet, de úgy nem, mint az
anyanyelvünket. Ugyanez érvényes a népzenére is.
– Megszámlálhatatlanul sok tévé- és rádiószereplésünk, hazai
és külföldi fellépésünk volt eddig.

Európa csaknem valamennyi országában részt veszünk különbözõ fesztiválokon, illetve adunk
önálló koncertet – számolt be a
zenekar mindennapi életérõl. –
Felléptünk Floridában, New York-

Az Alföld festője
beli lakos. Hagyják a mûvészt alkotni békében. Nyáron kevésbé
mozgatja az ecsetet, tavasszal,
õsszel, télen annál inkább. Alighanem a színek és alakzatok, a
teljes képi összhang
házában
tartózkodunk.
Dunavecse tehetséges festõje az ember
és a természet szoros
egymásra utaltságát
hirdeti. A kompozíciók
az élet egységes,
egész mivoltát fejezik
ki hangulatos alföldi
tanyaábrázolásban, a
hömpölygõ Dunának
és holtágainak megjelenítésében csakúgy,

mint a rónák egyszerû szépségének tükröztetésében. Lágy ölelésben jelenik meg a szép, a derû,
az örömet sugárzó harmónia.
Igényes realisztikát követve, sze-

ban, Washingtonban, Torontóban. Az Egyesült Államokban indián népzenét is kutattam. Meghívásra sok helyen tartunk táncházat, zenei és táncos foglalkozásokat, ismeretterjesztõ elõadásokat, hangszerbemutatókat iskolákban, óvodákban, egyéb intézményekben, hazai és külföldi érdeklõdõknek, magyarul és idegen nyelven egyaránt. Számos
táncegyüttes munkáját segítjük
koreográfia zenéinkkel, zenei kísérettel.
– Az elmúlt évtizedek alatt jó
pár táncegyüttest kísértünk, amit
ezután is folytatni szeretnénk. Bár
sok kitüntetést kaptunk, mégsem
ezekre vagyok a legbüszkébb,
hanem arra, hogy mindhárom
gyermekem profi muzsikus lett. Jó
alapokat kaptak. Vittük õket magunkkal a fellépéseinkre. Már kicsi korukban beálltak muzsikálni
mellénk.
A minap a Wojtyla Házban széki
és bonchidai dallamokat adtak
elõ magyar, román és cigány
népzenei elemeket ötvözve. A közönség tapsviharral jutalmazta a
kiváló produkciókat.

retettel színesített eszköztárával sikerrel mond újat vadvirágról, kies
alföldi tájról, hegyek és vizek vidékérõl. Mindennek a széles látóhatára övezi Bagoly György
dunavecsei mûtermét. Vásznainak rangos hazai és külföldi kiállítótermek adnak helyet rendszeresen.
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Húszéves a Car−Man Autósiskola
Rutinos, jól felkészült oktatói gárdával
várja a leendõ jogosítványtulajdonosokat Kecskeméten, a Kápolna utca és a
Munkácsy út sarkán a Car-Man Autósiskola. Az intézmény vezetõje, Sarkadi
Zsolt – visszatekintve fennállásuk elmúlt
két évtizedére – büszkén hangsúlyozza,
hogy nemcsak a jármûparkjukat, hanem az elméleti oktatás feltételeit is sikerült Kecskeméten a legmagasabb
színvonalra fejleszteniük. Ezt támasztja
alá, hogy mára már szinte az összes
kategóriában indítanak képzést: AM,
A1, A2, A, B, C, C+E és már B+E kategóriában is.
Tágas, légkondicionált tantermeikben minden hallgató számára biztosítják a gyakorlás lehetõségét a számítógépes elméleti vizsgára.
A KRESZ és mûszaki vizsgákra elõadásokon is felkészülhetnek a hallgatók, de egyre nagyobb teret hódít az
internetes, úgynevezett E-learning oktatás, amit a Car-Man Autósiskolában
mindegyik kategóriánál választhat a
hallgató. Ennek elõnye az, hogy kényelmesebb és gyorsabb, hiszen mindenki

maga oszthatja be az idejét a felkészülésre, s akár hetekkel korábban is
befejezheti a tanfolyamot.
Intenzív tanfolyamokat hetente indítanak!
A gyakorlati képzésnél a sokéves
tapasztalattal rendelkezõ oktatóik
mindig a tanulók igényeihez alkalmazkodnak. Ugyanakkor törekszenek a jó hangulatú, családias légkör
kialakítására az oktatás folyamán. Ez
persze nem azt jelenti, hogy a tanulás színvonala csorbát szenved,
mindössze arról van szó, hogy mindenki kellemesen érezheti magát, és
a kemény munka ellenére is jó hangulatban sajátíthatja el azt a tudást,
ami a biztonságos autóvezetéshez
szükséges.
Car-Man Autósiskola
Kecskemét, Munkácsy utca 19.
Telefon: 06-76/48-58-68, illetve
20/365-2109, 20/321-9698
e-mail:
carman.autosiskola@gmail.com
hétfõtõl péntekig: 8-17-ig
www.carmanautosiskola.hu
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Kecskeméti nanbudos sikerek

Két arany, négy ezüst, egy bronz
A közelmúltban rendezték meg a
Nanbudo
Világbajnokságot
Spanyolországban, a Barcelonától nem messze fekvõ Platja
d'Aro városában, ahol szép magyar sikerek születtek, a kecskeméti versenyzõk különösen jól
szerepeltek.
Ju Randori (küzdelem) egyéni
kategóriában – a junior korosztályban – Ambrus Csenge és
Sándor Elõd is aranyérmet nyert,
a felnõtteknél Drabon Zsófi
ezüstérmes lett. Kata (formagyakorlat) egyéni kategóriában a
felnõtteknél Kovács Aletta, a junioroknál pedig Ambrus Csenge
nyert ezüstérmet. Felnõtt nõi csapatunk (Ambrus Csenge, Drabon
Zsófi,
Kovács
Aletta)
Ju
Randoriban ezüst, Katában pedig
bronzérmet szerzett. Az erõs férfi
mezõnyben Patla Viktor kicsivel
maradt le a dobogóról, Szilvási
Máté pedig több szép küzdelem

után
sajnos
olyan térdsérülést szenvedett,
hogy nem tudta
folytatni a versenyt. A junior
nõk között a
Legjobb versenyzõ címet
Ambrus Csenge kapta kiváló
eredményeiért.
A Nanbudo
Világszövetség
(WNF) a verseny
után
megtartotta évi
rendes közgyûlését, melyen a magyar szövetséget Király József képviselte. A
Nemzetközi
Bírói
Testület
(CINDA) Süveg Tibort beválasztotta 9 fõs vezetõi körébe.
Ezt követõen tartották meg a
hagyományos
Nemzetközi

Nanbudo Edzõtábort DoshuSoke Yoshinao Nanbu japán alapítómester vezetésével. A tengerparti edzések során fõként az
energiafejlesztõ és meditációs
gyakorlatokra fektettek nagy
hangsúlyt. A szemináriumon el-

méleti képzést is tartottak a nanbudokáknak. Ambrus Csenge,
Drabon Zsófi és Sándor Elõd a
versenyt követõ edzõtábor végén
2. Dan fokozatot kapott az alapítómestertõl a magyar szövetségi
elnök felterjesztésére.

,
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