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A két nép összefogásának nagy-
követeként, igaz barátként érkez-
tem újra Kecskemétre – fogal-
mazott EEwwaa  FFiilliippiiaakk lengyel par-
lamenti képviselõ, Wadowice ko-

rábbi polgármestere, amikor a
minap FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff alapító
igazgató köszöntötte a Karol
Wojtyla Barátság Központban.
(Beszámolónk a 2. oldalon!)

Lengyel sziget
a belvárosban

XIII.
Lajosmizsei

Napok
Szép hagyomány Lajosmizsén,
hogy minden évben megünnep-
lik 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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Ewa asszony – aki családjával
Tiszakécskén tölti szabadságát –
tíz évvel ezelõtt tevékeny részt
vállalt a népkonyha megalapítá-
sának folyamatában. Majd pol-
gármestersége alatt jött létre
Kecskemét és Wadowice testvér-
városi együttmûködése. A lengyel
vendéget városházi hivatalában
fogadta Szemereyné Pataki Klau-
dia, Kecskemét polgármester
asszonya. Ezután részvétele mel-
lett avattak emlékkövet a Katona
József téren, a tíz esztendõs len-
gyel-magyar barátság tölgyfájá-
nál, továbbá megemlékezést tar-
tottak a Wadowice utcában is,
mely nemrégiben kapott Farkas P.
József és a város együttmûködé-
sében aszfaltburkolatot.

– Érzem, hogy több gondja,
feladata, felelõssége van, ami-
óta utoljára találkoztunk – je-
gyezte meg EEwwaa  FFiilliippiiaakk váro-
sunk polgármester asszonyával
beszélgetve.

– Valóban, hiszen miután be-

jelentették, hogy még egy Merce-
des-gyár épül Kecskeméten, is-
mét óriási változásokkal kell szá-
molnunk a településen, ami a
mindennapokban is erõsen érez-
tetni fogja hatását – válaszolta
SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa. 

A lengyel vendég elmondta,
hogy október óta parlamenti
képviselõ Varsóban. Hiányzik ne-
ki az a közvetlenség, melyet
Wadowicében tapasztalt huszon-
négy évig tartó polgármestersége
alatt. Ellenben most többet kell
olvasnia és tárgyalnia „maga-
sabb szinteken”.
Beszámolt arról
is, hogy a krak-
kói Katolikus If-
júsági Világtalál-
kozó rendkívül
jó visszhangra
talált hazájában
és külföldön
egyaránt. Nagy
örömmel kísérte
figyelemmel a

vonatkozó nagysza-
bású wadowicei
programsorozatot is,
azt a színes nemzet-
közi kavalkádot, me-
lyet ott látott. Továb-
bá szorgalmazta a
közép-európai né-
pek, különösen a len-
gyel és magyar nem-
zet még szorosabb
együ t tmûködé sé t ,
hogy „közösen hal-
lassuk hangunkat
nemzetközi szinten”. 

A lengyel-magyar
barátság tölgyfájánál,
a Katona József téren
nagyszámú érdeklõdõ elõtt arra
emlékeztetett, hogy éppen tíz
esztendõvel ezelõtt járt
Wadowicében egy kecskeméti
küldöttség Farkas P. József veze-
tésével. Akkor emlékül egy tölgy-
fa csemetét nyújtott át neki aján-
dékba, mely idõközben erõs gyö-
keret eresztett nálunk, s mára
naggyá terebélyesedett. Ebbõl az
alkalomból emlékkövet avattak a
helyszínen, melynek üzenetét
Stanislaw Worcell lengyel politi-
kai gondolkodótól kölcsönözték:

„Magyarország és Lengyelor-
szág két örökéletû tölgy, melyek
külön törzset növesztettek, de
gyökereik a föld alatt messze fut-
nak, összekapcsolódtak és látha-

tatlanul egybefonódtak. Ezért
egyiknek léte és erõteljessége a
másik életének és egészségének
feltétele.” 

Az emlékkõnél történt koszorú-
zásokat követõen a programso-
rozat utolsó állomásaként az ün-
neplõ közönség a külföldi dele-
gációval átvonult a fõtértõl alig
800 méterre lévõ Wadowice ut-
cába, ahol együtt elevenítették
fel múltbeli közös emlékeiket. Fá-
radozásuk eredményeként jött
létre egy kis „lengyel sziget”
Kecskemét belvárosában, melyet
ma a Karol Wojtyla Barátság
Központ népkonyhája, a Wojtyla
tér és a Wadowice utca együtte-
sen fémjelez.

Lengyel sziget a belvárosban
AAzz  éévvsszzáázzaaddooss  mmúúllttbbaann  ggyyöökkeerreezzõõ  lleennggyyeell--mmaaggyyaarr  bbaarrááttssáágg,,  eeggyybbeenn  aa
kkéétt  nnéépp  öösssszzeeffooggáássáánnaakk  nnaaggyykköövveetteekkéénntt,,  iiggaazz  bbaarrááttkkéénntt  éérrkkeezztteemm  úújjrraa
KKeeccsskkeemmééttrree  ––  ffooggaallmmaazzootttt  EEwwaa  FFiilliippiiaakk  lleennggyyeell  ppaarrllaammeennttii  kkééppvviisseellõõ,,
WWaaddoowwiiccee  kkoorráábbbbii  ppoollggáárrmmeesstteerree,,  aammiikkoorr  aa  mmiinnaapp  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff
aallaappííttóó  iiggaazzggaattóó  kköösszzöönnttööttttee  aa  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarrááttssáágg  KKöözzppoonnttbbaann..

Koszorúzás az emlékkõnél

Ma már utcanév is
emlékeztet Kecskemét

lengyel testvérvárosára

Városházi megbeszélés
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– Fontos, hogy megteremt-
sük az ide látogatók számára
magát a motivációt, megmu-
tassuk, hogy miért is érdemes
felkeresniük ezt a várost. Eh-
hez jól kell sáfárkodnunk két
erõsségünkkel: a földrajzi el-
helyezkedéssel és a hagyo-
mányinkkal. 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 ke-
zeljük. Ehhez új arculatot hoz-
tunk létre és modern értékesí-

tési csatornákat vonunk be.
Kiemelkedõ cél a közösségek

összekovácsolása is, legyen
szó kerékpárosokról, néptán-
cosokról, nemzetiségekrõl, hi-
szen ezzel erõsítjük a kecske-
méti öntudatot. A struktúra fo-
kozatos átalakításával tudjuk
elérni azt, hogy az egykor me-

zõvárosból modern ipari vá-
rossá átalakuló Kecskemétnek
legyen egy országosan ismert
nagyrendezvénye.

– Idén elsõsorban az igé-
nyes arculat kialakítása jelzi a
változást. Jövõre viszont már
megteremtenénk a regionális
vonzerõt, bevonnánk a Du-
nántúlt. 2018-ra tervezzük az
országos hírû kulturális feszti-
vál kialakítását szabadtéri
színpadokkal, kifejezetten
Kecskemétre készülõ progra-
mokkal, természetesen a ha-
gyományos programok meg-
tartása 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.

LLaaddáánnyyii  KKoovvááccss  ZZoollttáánn fesz-
tiváligazgató az idei progra-
mok kapcsán kiemelte: 

– Tartjuk azt a struktúrát,
amelyben a város számára
fontos események, évfordu-
lók, rendezvények helyet kap-
nak – idén például a Katona
József Emlékév –, mellette pe-
dig minden este nagyzeneka-

ros koncertekkel készülünk –
Egyházi Géza, Vastag Tamás,
Gájer Bálint, Ocho Macho,
Kovács Kati, Geszti Péter köz-
remûködésével – amelyek ké-
pesek még magasabb színvo-
nalon bemutatni a zenei sok-
színûséget. A tér berendezé-
sében is már számos új elem
megtalálható, ilyen lesz pél-
dául a nagyszínpad melletti
lelátó.

A Hírös Hét népszerû hagyo-
mányai 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 hangsú-
lyos eleme idén is a Térségi
Kertészeti és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár, amelyet új
helyszínen, a Hírös Forrás szö-
kõkútnál rendez meg az
Aranyhomok Kistérség-
fejlesztési Egyesület. A kiállítá-
son a térség 17 települése
több mint 170 kiállító termé-
nyeit mutatja be, 12 kézmûves
munkájába nyernek betekin-
tést, 22 kulturális csoport pro-
dukcióját láthatják az érdeklõ-
dõk.

A Hírös Hetet az immár ne-
gyedik alkalommal megrende-
zett Hírös Vágta – a Nemzeti
Vágta elõfutama – zárja, amely-
rõl MMoonnddookk  JJóózzsseeff, a Fogathajtó
Vb. Kft. ügyvezetõje így nyilatko-
zott:

– Az elmúlt évhez hasonlóan
az eseménynek ismételten a
Rudolf laktanya ad helyet. A
nap a huszártábor felállításá-
val indul, majd a felvonulást
követõen kezdõdnek az elõfu-
tamok. A nap folyamán a
lovashagyományok bemutatá-
sa jelentõs szerepet kap, lesz
karüsszel, agárverseny, nemze-
tiségi huszár vágta, és termé-
szetesen kishuszár vágta, hi-
szen ez utóbbi segítéségével a
felnövekvõ generációval sze-
retnénk megszerettetni a lovas-
sportot. (kecskemet.hu)

Kecskeméti Hírös 7 – új arculattal
IIddéénn  aauugguusszzttuuss  1199--2288..  kköözzöötttt  rreennddeezzii  mmeegg  KKeeccsskkeemméétt  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb
mmúúllttttaall  rreennddeellkkeezzõõ,,  eeggyybbeenn  lleeggrraannggoossaabbbb  ffeesszzttiivváálljjáátt,,  aa  HHíírrööss  HHeetteett..  AA
kköözzkkeeddvveelltt,,  hhaaggyyoommáánnyyooss  pprrooggrraammookk  mmeelllleetttt  sszzáámmooss  úújj  eelleemmmmeell  ttaallááll--
kkoozzhhaatt  aazz  éérrddeekkllõõddõõ,,  aa  ffeesszzttiivvááll  ppeeddiigg  úújj  aarrccuullaattoott  kkaapp..  AA  ccééll  aazz,,  hhooggyy
aa  HHíírrööss  HHéétt  nnééggyy  éévveenn  bbeellüüll  vvaallóóddii  ttuurriisszzttiikkaaii  vvoonnzzeerrõõtt  jjeelleennttsseenn  KKeeccss--
kkeemméétt  sszzáámmáárraa..  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa,,  KKeeccsskkeemméétt  ppoollggáárrmmeesstteerree
ííggyy  ffooggaallmmaazzootttt::

DDrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke látogatott a közel-
múltban a Karol Wojtyla Barát-
ság Központba. A népkonyha
munkatársai és gondozottai, va-
lamint a meghívott vendégek tár-
saságában Bábel Balázs megál-
dotta Brózka Marek lengyel szár-
mazású szobrászmûvész alkotá-
sát, melyet az intézmény kerthe-
lyiségében avattak fel. Emlék-
napján 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 non-
profit intézmény javarészt ma-
gánadományokból tartja fenn
mûködését. A teendõk ellátásá-
ból 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 el-
ismeréseként, másrészt a bibliai
Mária Magdolna tiszteletére a
Wojtyla Házban rendezett liturgi-
kus ünnepen is részt vett Kalocsa-
Kecskemét érseke. És nem üres
kézzel jött: 3000 konzervvel és
25 kilogramm tésztával ajándé-
kozta meg a ház sorsközösségét.

Érseki látogatás
a Wojtyla Házban
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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

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 csatornahálózat kiépítésé-
vel, az ivóvízhálózat felújításával,
járdák, utak létesítésével több
nagy ívû, elsõsorban az életminõ-
séget javító beruházással készül-
tünk el az elmúlt esztendõkben –
tájékoztatta lapunkat BBaasskkyy  AAnnddrrááss
polgármester. – Most újabb nagy
feladatok elé nézünk. A minden-
napos testnevelés bevezetésével
gyorsan kiderült, hogy iskolánk
jelenlegi sportcsarnokának befo-
gadó képessége nem elegendõ.
Ezért döntött tavaly a képviselõ
testületünk egy új sportcsarnok
építésérõl. A kivitelezési munkák
– az engedélyezések függvényé-
ben – idén õsszel vagy jövõ ta-
vasszal elkezdõdhetnek. A költsé-
gek 70 százalékát TAO-s támo-
gatásból, a többit önerõbõl fe-
dezzük, pontos összeget csak a
közbeszerzési eljárások után tu-
dok mondani. Az iskola szom-
szédságába, a Ceglédi út és a
Május 1. utca sarkára épülõ, há-
romszáz nézõ befogadására al-
kalmas csarnok a magasabb osz-
tályban játszó (több edzést igény-
lõ) sportegyesületeinknek is jobb
feltételeket kínál majd és megte-
remti a lehetõségét a kosárlabda
sport elindításának is.

– Zöld város pályázatunk elbí-
rálás alatt van, s ha minden zök-
kenõmentesen megy, akkor meg-
valósulhat a régi vágyunk: az Isko-
la-tó szabadidõ központtá való
fejlesztése, környezetének kiépíté-
se. Itt sétáló utakat, futópályát,
színpadot, játszóteret, kilátót és

sok egyéb érdekességet tervezünk
megvalósítani. Miután a tó kotrá-
sa már egy másik pályázat jóvoltá-
ból megtörtént, a Lajosmizsei Na-
pok 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 ter-
vezzük, ha kedvezõen bírálják el
ezt a 860 milliós zöld város pályá-
zatunkat. A piacterünk ugyancsak
felújításra vár, ami egy gazdaság-
fejlesztési program keretében va-
lósulhatna 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. Óvo-
dáink további korszerûsítését

ugyancsak tervezzük, erre a célra
150 milliós támogatásra pályáz-
tunk, ami szintén az elbírálás fázi-
sában van. Jó hír Lajosmizse autó-
sainak, hogy a megye közútfejlesz-
tési tervéhez kapcsolódva, várha-
tóan hamarosan felújítják a Kerek-
egyházi utat a ladánybenei keresz-

tezõdésig, ami nagyon rossz álla-
potban van már évek óta.

– Ami a Lajosmizsei napok idei
programjait illeti, a hagyományos
rendezvényeink – a helyi mûvésze-
ti csoportok bemutatói, a családi
fõzõnap, a neves zenekarok kon-
certjei stb. – mellett külön megem-
líteném a két pénteki konferenciát:
az egyik az uniós fejlesztéseket és
jó gyakorlatokat mutatja be a ne-
velési-oktatási intézményekben, a
másik pedig a helyi, megyei, ma-
gyar és nemzetközi értékeket, ne-
ves szakemberek közremûködésé-
vel. Másik érdekesség a testvérvá-
rosainkhoz – Magyarremete,
Palics, Jászberény – kapcsolódó
rendezvényeink, a gálakoncertek-
tõl a testvérvárosi konferenciáig.
Természetesen lesz az idén is po-

gácsasütõ és bográcsos ételek fõ-
zõversenye, amit neves elõadómû-
vészek koncertjei színesítenek
majd és hagyományosan tûzijá-
tékkal zárunk.

MMiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõtt  sszzeerreetteetttteell
vváárruunnkk  aa  XXXXIIIIII..  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk

pprrooggrraammjjaaiirraa!!

A városfejlesztés tovább folytatódik
SSzzéépp  hhaaggyyoommáánnyy  LLaajjoossmmiizzsséénn,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  mmeeggüünnnneepplliikk  vváárrooss--
ssáá  vváálláássuukk  éévvffoorrdduullóójjáátt,,  hhaa  eelléérrkkeezziikk  SSzzeenntt  IIssttvváánn  nnaappjjaa..  JJóó  aapprrooppóó  eezztt
mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aarrrraa,,  hhooggyy  vviisssszzaatteekkiinnttvvee  aazz  eellmmúúlltt  eesszztteennddõõrree,,  éérrttéékkeell--
jjee  aa  vváárrooss  vveezzeettééssee  kköözzvveettlleenn  kköörrnnyyeezzeettüükk,,  iinnttéézzmméénnyyrreennddsszzeerreeiikk  ffeejjllõõ--
ddéésséétt,,  nneemm  ffeelleeddkkeezzvvee  mmeegg  aazz  eellõõttttüükk  áállllóó  tteeeennddõõkkrrõõll  sseemm..  ÉÉss  iillyyeenneekk--
bbõõll  mmiinnddiigg  bbõõssééggggeell  aakkaaddtt  aazz  eellmmúúlltt  2233  eesszztteennddõõbbeenn..

BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

IIssmméétt  bbeemmuuttaattkkoozznnaakk  aa  hheellyyii  mmûûvvéésszzeettii  ccssooppoorrttookk,,  kköözzttüükk  
aa  kkééppeenn  lláátthhaattóó  ÕÕsszziirróózzssááss  NNééppddaallkköörr
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– A Mizsetáp mindig is mezõ-
gazdasággal, élelmiszer vagy
élelmiszer alapanyag elõállítással
foglalkozott. Úgy 15 éve már szá-
mos tojástermelõvel volt üzleti
kapcsolatunk a megyében, míg
2007 óta magunk is étkezési to-
jástermelésbe kezdtünk. 2015 ta-
vaszán 1,55 milliárdos baromfi-
telep fejlesztést hajtottunk végre,
melynek eredményeként tojáster-
melésünket a korábbi háromszo-
rosára növeltük. Ezzel ma már a
hazai fogyasztás 3 százalékát mi
adjuk. Egyre aktívabb szereplõje
lettünk az étkezési tojás ágazat-
nak, amely során az ágazati ér-
dekképviselet és a tojásmarketing
éppúgy része a mindennapjaink-
nak, 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 fon-
tos az emberi táplálkozás terén,

ezért – a nagy beruházásaink le-
zárulta után némileg lélegzethez
jutva – arra gondoltam, hogy a
valaha volt tojásgasztronómiai
fesztiválsorozatot újra kell éleszte-
ni. Helyválasztásom Kecskemétre
esett. Elképzelésemmel megke-
restem Szemereyné Pataki Klau-
dia polgármester asszonyt, aki az
elsõ szóra az ügy mellé állt. Ez-
után a Tojásszövetséget vontam

be, s így ki is alakult a szervezõi
hármas. Az ügynek megnyertük a
Miniszterelnökség Agrár-
Vidékfejlesztési Államtitkársága
támogatását is, utána pedig, már
„csak” dolgozni kellett, hisz a
szakma, a város és a politika tá-
mogatói egységet képeztek.

––  MMii  eennnneekk  aazz  OOrrsszzáággooss  TToojjááss
SSookkaaddaalloommnnaakk  aa  ccéélljjaa??

– Fesztiválunk arra törekszik,

hogy bemutassa a tojásnak a
gasztronómiában, gyógyászat-
ban, mûvészetekben és a hagyo-
mányainkban betöltött szerepét,
lehetõségeit. Továbbá törekszünk
arra is, hogy ez az ismeretátadás
minden korosztálynál célba érjen,
s így a magyar tojástermelés hely-
zetének, elismertségének a javu-
lása mellett, a lakosság egészsé-
gi állapota is javuljon, valamint

ellássuk a fogyasztókat az anya-
tejjel egyenértékû, ám relatív
minden más fehérjeforrásnál ol-
csóbb hazai táplálékkal. 

––  HHooggyyaann  llááttjjáákk  aa  jjöövvõõjjéétt??
– Ami a fesztiválsorozat jövõjét

illeti, két-három év múlva orszá-
gosan is jól ismert gasztronómiai
fesztivált igyekszünk belõle kine-
velni. Szeretnénk, ha a régió leg-
jelentõsebb gasztronómiai feszti-
válja lenne. Nagyon remélem,
hogy nemcsak az ország tojáster-
melõi, hanem Kecskemét lakos-
sága és a teljes kistérség is a sa-
játjának tekinti a sokadalmat.

––  AAzz  iiggeenn  ttaarrttaallmmaass  ééss  eeggyy  iiddõõ--
bbeenn  ttööbbbb  hheellyysszzíínneenn  iiss  zzaajjllóó  rreenn--
ddeezzvvéénnyyeenn  kköözzvveettlleennüüll  öönnhhöözz
kkaappccssoollóóddóó  pprrooggrraammookk  iiss  vvoollttaakk,,
lleesszznneekk??

– Három nagy sikernek ör-
vendõ témát közvetlenül is szer-
veztem, szervezek. Ez az élõ ál-
lat 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 be-
mutatott fiatal tyúkokat a kö-
zönség 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.

A tojás sokadalom mizsei ötletgazdája
JJúúnniiuussbbaann  iimmmmáárr  mmáássooddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezzttéékk  mmeegg  KKeeccsskkeemméétteenn  aazz
OOrrsszzáággooss  TToojjááss  SSookkaaddaalloomm  nnéévveenn  eemmlleeggeetteetttt  ffeesszzttiivváálltt,,  aammiinneekk  ööttlleett--
ggaazzddáájjaa,,  eelliinnddííttóójjaa,,  eeggyyiikk  ffõõ  sszzeerrvveezzõõjjee  ééss  ttáámmooggaattóójjaa  KKoolllláárr  CCssaabbaa,,  aa
MMiizzsseettáápp  KKfftt..  ttuullaajjddoonnoossaa..  AA  nneevveess  llaajjoossmmiizzsseeii  vváállllaallkkoozzóórróóll  ttuuddnnii  kkeellll,,
hhooggyy  nneemm  ccssaakk  aazz  áállttaallaa  nnaavviiggáálltt  tteerrmmeellõõii  ccssooppoorrttoossuullááss  mmûûkkööddiikk  rree--
mmeekküüll  ((kkeezzddeettii  ttõõkkééjjéétt  aa  7777--sszzeerreesséérree  nnöövveellvvee  aazz  eellmmúúlltt  hhúússzz  éévvbbeenn)),,  ddee
aa  ppuusszzttaaii  sszzaakkrráálliiss  kkeeggyyhheellyyeekk  ffeellúújjííttáássááttóóll  aa  ffeelleellõõss  eerrddõõggaazzddaassáágg,,  aa
mmeennttõõsszzoollggáállaatt,,  aa  hheellyyii  ookkttaattááss  ttáámmooggaattáássááiigg,,  aa  rráásszzoorruullóó  sszzeeggéénnyyeekk
sseeggííttééssééiigg  ((WWoojjttyyllaa  HHáázz)),,  jjeelleennttõõss  kkaarriittaattíívv  mmuunnkkáátt  iiss  vvééggeezz..  AA  ttoojjáássffeesszz--
ttiivvááll  ööttlleettggaazzddáájjaa  ííggyy  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaappuunnkknnaakk::            

KKoolllláárr  CCssaabbaa  ((kköözzééppeenn))  sszzeemmééllyyeesseenn  aaddttaa  áátt  aa  nnyyeerrtteesseekk  ttyyúúkkjjaaiitt

Különleges téma került terítékre a felsõ-
kiskunsági könyvpiacon. Kollár Csaba, a
sikeresen mûködõ Mizsetáp Kft. tulajdono-
sa lelkesen beszélt szerkesztõségünknek
egyik aktuális tevékenységérõl, egy régóta
kiadásra váró mû, a KKüürrttii  LLáásszzllóó egyetemi
tanár által írt: Lajosmizse - Jászok a Kis-
kunság peremén címû általános iskolai ol-
vasókönyv kiadásáról. A könyv példa nél-
küli, de remélhetõleg követõkre talál más
településeken is.

Kürti professzor Lajosmizse történtének
legavatottabb szakértõje, aki korábban egy
felkérésre elkészítette a település helytörté-
netének oktatókönyvét az általános iskola

részére, azonban a mû a megrendelõk által
sok éve nem került kiadásra. Kollár Csaba
ezen változtatni kívánt. Megkereste az isko-
la igazgatóját, felvette a kapcsolatot a szer-
zõvel, s cége pár hete megkapta a kiadói
jogot. A mû általános iskolai történelem
tankönyv jellegû, de bárki bõvebben megis-
merheti belõle Lajosmizse történetét. 

Kollár Csaba százhetven példányt fel-
ajánlott a helyi iskolai, a lajosmizsei váro-
si és a kecskeméti Katona József könyvtá-
rak számára, melyeket a tanév kezdetére
át is ad, hogy a felsõ tagozatosok részére
a helytörténet nyomban oktatható legyen
belõle. Ezt meghaladóan cégénél megvá-
sárolható lesz a könyv bárki számára. Lét-
rehoz késõbb egy helytörténeti weboldalt
is – mizse.hu –, mely nyilvános, díjmentes
közkincsként szolgálja majd az érdeklõ-
dõket.

Helytörténeti
közkincs
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– Minden évben megkülönböz-
tetett figyelmet fordítunk a
Lajosmizsei Napoknak, s megtisz-
teltetésnek érezzük, hogy a város ve-
zetõi igénylik közremûködésünket,
szerepvállalásainkat ezen a rangos
rendezvénysorozaton – mondta el
lapunknak GGaarraacczzii  JJáánnooss. – A fo-
gadást a polgármesteri hivatal-
ban most is mi vállaltuk, s a ha-
gyományos fõzõversenyen, ahogy
más programokon is ott leszünk,
ha idõnk engedi. Ilyenkor, au-
gusztus közepén igen sok lekötött

esküvõ, családi rendezvény lebo-
nyolítása szerepel a Tanyacsárda
teendõi között. Nagyon népszerû-
ek lettek az úgynevezett tematikus
hétvégéink, amikor egy-egy
idényjellegû alapanyagból (a
paprikától, a spárgáig, az ürühús-
tól a szárnyasokig) négy-ötféle kü-
lönleges finomságot kínálunk al-
kalmanként. Már készülünk a szü-
retre is, gazdag családi progra-
mokat szervezve az Új Tanyacsár-
dában, amit majd a Halnapok, a
Márton napi libanapok és az And-

rás napi disznótoros rendezvénye-
ink követnek a hagyományaink-
nak megfelelõen.

A neves mesterszakácstól meg-
tudtuk, hogy nem csak az új ke-
nyér ünnepén szolgálnak fel saját
sütésû kenyeret vendégeiknek. Az
egész napos rendezvényeiken kü-
lön szertartása van már annak,
ahogy a kemencéjükbõl kivett ke-
nyeret még melegében megsze-
gik és felkínálják.  Meggyõzõdé-
se, hogy a vendéglátás mellé
sokféle színes programot kell kí-
nálni az embereknek, különösen
a családi hétvégékre. A játszóte-
reik, lovasbemutatóik, a kocsiká-
zások és állatsimogatások nagy
élmények a gyerekeknek. Megha-
tónak tartja Garaczi János, hogy
vannak szülõk, akik azért keresik
fel rendszeresen a csemetéikkel a
Tanyacsárdát, mert velük is ide-
jártak kiskorukban a szüleik.

Egyre népszerûbbek az Új Ta-
nyacsárdában tartott esküvõk.
Van olyan hétvége, hogy négy-öt

házasságkötés is történik ebben
a romantikus környezetben lévõ,
több ezer vendég fogadására al-
kalmas, ma már szállást is kíná-
ló komplexumban. Ahol tervezik
egy kis kápolna építését a jövõ-
ben, hogy még meghittebb han-
gulatot varázsoljanak az esketé-
seknek. Az egyre gazdagabb

ételkínálat és a vendégvárás
egyre sokszínûbb formája elkép-
zelhetetlen egy jó szakemberek-
bõl álló, kiváló közösséget for-
máló, összeszokott csapat nél-
kül. Amilyen a Tanyacsárda dol-
gozói gárdája – állítja büszkén
Garaczi János.

Lajosmizsei Tanyacsárda

Remek családi programok színtere
TTúúllzzááss  nnééllkküüll  mmoonnddhhaattóó,,  hhooggyy  mmeeggnnyyiittáássáánnaakk  ttööbbbb  mmiinntt  nnééggyy  éévvttiizzeeddee
óóttaa  aa  TTaannyyaaccssáárrddaa  öösssszzeeffoorrrrtt  LLaajjoossmmiizzsséévveell..  AA  hhaaggyyoommáánnyyookkhhoozz  hhûû,,  ddee
mmééggiiss  úújjffaajjttaa  vveennddééggffooggaaddáássii  kkuullttúúrráátt  mmeeggvvaallóóssííttóó  vveennddééggllááttóóhheellyy  aazz
éévvttiizzeeddeekk  ssoorráánn  úúggyy  tteerreebbééllyyeesseeddeetttt,,  aahhooggyy  aa  vveennddééggeeiikk  sseerreeggee..  MMáárr--
ppeeddiigg  aazz  eeggyyrree  nnõõtttt,,  hhiisszzeenn  hhaattáárroonn  iinnnneenn  ééss  ttúúll  eeggyyrree  ttööbbbbeenn  iissmmeerrttéékk,,
iilllleettvvee  eelliissmmeerrõõeenn  eemmlleeggeettttéékk..  ÍÍggyy  2244  éévvvveell  eezzeellõõtttt  GGaarraacczzii  JJáánnooss  mmeess--
tteerrsszzaakkááccss  ttuullaajjddoonnoossttáárrssaaiivvaall  ––  GGöömmöörrii  FFeerreenncccceell,,  PPoollyyáákk  ZZoollttáánnnnaall  ééss
TTeerreennyyii  IIssttvváánnnnaall  ––  llééttrreehhoozzttaa  aa  ffeellssõõllaajjoossii  mméénneesskköözzppoonntt  mmeelllleetttt  aazz  ÚÚjj
TTaannyyaaccssáárrddáátt  iiss,,  aammeellyy  rreemmeekk  ccssaallááddii  pprrooggrraammookk,,  eesskküüvvõõkk,,  lloovvaass  bbee--
mmuuttaattóókk  sszzíínnhheellyyéévvéé  vváálltt..
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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!

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek 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

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

AA nnaaggyy  mmúúllttrraa  vviisssszzaatteekkiinnttõõ,,  vvii--
lláágghhíírrûû  nnéémmeett  ccééggccssooppoorrtt  lleeggffiiaa--
ttaallaabbbb  ttaaggjjaakkéénntt  kkeezzddttee  eell  mmûûkköö--
ddéésséétt  ccssaakknneemm  eeggyy  éévvttiizzeeddee
LLaajjoossmmiizzsséénn  aa  FFrreeuuddeennbbeerrgg  TTöö--
mmííttééss  IIppaarrii  KKfftt..  KKoorrsszzeerrûû  tteecchhnnoo--
llóóggiiáákk,,  tteecchhnniikkáákk  bbeeáállllííttáássáávvaall
mmaaggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  ttiisszzttaagguummii--  ééss
fféémmbbeettéétteess  ffoorrmmaaaallkkaattrréésszzeekk,,  ttöö--
mmííttéésseekk  kkéésszzüüllnneekk  iitttt  ––  aa  ttööbbbbnnyyii--
rree  ggééppjjáárrmmûûvveekk,,  ffûûttééssii  rreennddsszzee--
rreekk,,  hháázzttaarrttáássii  ggééppeekk,,  eelleekkttrroonnii--
kkaaii  bbeerreennddeezzéésseekk  ggyyáárrttáássáávvaall
ffooggllaallkkoozzóó  ––  mmeeggrreennddeellõõiikk  sszzáá--
mmáárraa..

Az utóbbi években figyelmet
érdemlõ fejlõdés, árbevétel nö-
vekedés jellemzi ezt a mizsei cé-
get, ami MMoollnnáárr  AAnnddrrááss ügyveze-
tõ véleménye szerint annak kö-
szönhetõ, hogy megszerezték a
minõségi termékek garanciáját
jelentõ minõsítéseket a szakterü-
letükön. – Ennek jóvoltából a kö-
vetkezõ években új gépeket tele-
pít át lajosmizsei gyárába a kuf-
steini anyacég, ami folyamatos
munkahelyteremtést is jelent.  

– Munkatársainknak rendezett,
biztonságos munkakörülménye-
ket, közösségi eseményeket és
stabil jövõt biztosítunk – mondta
el lapunknak SScchhoonneerrnnéé  EEmmõõddii
EEddiitt, HR-vezetõ. – Jövõre lesz tíz
esztendõs vállalatunk, ami jó ap-
ropó arra, hogy többszínû módon
nyissunk a lakosság felé, na-

gyobb betekintést kínálva az ér-
deklõdõknek az üzemeinkben fo-
lyó munkákról, 140 fõs dolgozói
gárdánk oktatásáról, felkészítésé-

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

– Számomra az jelenti az érté-
ket a vállalatunknál, hogy a
munkám során folyamatosan ki-
hívások elõtt állok, és ezeket a
kihívásokat a munkatársaimmal,
a vezetõim támogatásával, illetve
anyacégünk jelentõs szakmai se-
gítségével meg tudom oldani –
vallja BBaazzssóó  GGáábboorr részlegveze-
tõ. – Az igazi öröm az, ha úgy
élem meg a személyes sikerei-
met, hogy az egyben a vállalat
sikereihez is hozzájárul.

Tehát komoly elképzelések, ki-
hívások elé néz a jövõt illetõen a
Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
Lajosmizsén, további gépáttele-
pítésekkel és létszámbõvítéssel. A
jövõ év végéig jelenlegi árbevé-
telünk 35-40 százalékos növeke-
dését tervezik. Jelmondatuk:
Innovating together. Azaz: Közö-
sen az innovációért.

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Új kihívások küszöbén

RÁDIÓS KÉPZÉS

Bõvebb információ a Minerva Bridge Kft., 
Kecskemét, Rákóczi út 3. szám alatti irodájában kérhetõ.

Telefon: 06-30/9833-546
e-mail: bacs@minervabridge.hu �� wwwwww..mmiinneerrvvaabbrriiddggee..hhuu

TToovváábbbbii  
ggééppáátttteelleeppííttéésseekk  ééss

llééttsszzáámmbbõõvvííttééss
vváárrhhaattóó
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A generál-kivitelezés a legna-
gyobb, legfontosabb része a
Gomép Ipari és Kereskedelmi
Kft. vállalkozásainak Lajosmi-
zsén, de az építõipari áruházuk
és a nyílászárókat gyártó üze-
mük is fontos szerepet játszik
abban, hogy ez a több lábon
álló cég sikeresen fejlõdhetett
évtizedeken át.

Sok-sok uniós beruházás
után, a tucatnyi mérnököt fog-
lalkoztató vállalkozás most is
nagy fába igyekszik vágni a fej-
széjét, hiszen azt tervezik, hogy
egy negyven lakásos, négyszin-
tes, liftes lakótömböt építenek a
város egyik legfrekventáltabb
részén, az Attila úton.  GGoommbbkköö--
ttõõ  MMáárrkk tulajdonos-ügyvezetõ
lapunknak elmondta, hogy a
Gomép már a korábbi eszten-
dõkben is épített 150 társasházi
lakást Lajosmizsén, a sétáló ut-

caként emlegetett térség kialakí-
tása valójában nekik köszönhe-
tõ. 

– Azt tapasztaljuk, hogy az

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

egyedi fûtéses kisebb lakásokat
kínálunk. De a többgyerekes fia-
talokra is gondolunk, akiknek
nagy segítség a CSOK néven is-
mert új támogatási forma. A be-
ruházás pénzintézetek bevoná-
sával készül, s a negyven négy-
zetméterestõl a kilencven négy-
zetméteresig terjed a lakásvá-
laszték ebben az új tömbben,
Lajosmizse belvárosában.

A tervek szerint a földszinten
üzletek, garázsok kapnak majd
helyet, s minden szempont arra
irányul, hogy a lehetõ legkedve-
zõbb – legolcsóbb – legyen az
ingatlan fenntartási költsége. A
lift mûködését és a lépcsõházak
világítását például napenergiá-
val igyekszenek megoldani. A
lakótömb alapozását még az
idén elkezdik, s a lakásokat vár-
hatóan a jövõ év végén vehetik
birtokukba a tulajdonosaik.

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.

Negyven új lakást építenek

TTáábbllaa  jjeellzzii  LLaajjoossmmiizzsséénn,,  aazz  AAttttiillaa  uuttccáábbaann,,  hhooll  ééppüüll  aazz  úújj  ttáárrssaasshháázz  

A XXIII. Lajosmizsei Napok egyik ki-
emelkedõ eseménye az a konferen-
cia, 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 Or-
szág legszebb templomkertje kitün-
tetõ címet elnyert parkjában harang-

játék hívja a híveket. A zarándoko-
kat a templomban épült Laurdesi
sziklabarlanggal és a fatimai püspök
által ajándékozott, megáldott és ol-
tárra emelt kegyszoborral várják.

Itt õrzik Szent István csonterek-
lyéjét, Szent Lajos király vércsepp-
ereklyéjét, s a magyar koronázási
ékszerek – Bartha Lajos ötvösmû-
vész által készített – másolatai. De
külön említést érdemel a koroná-
zási kardnak és palástnak, Lehel
vezér kürtjének, illetve a torinói le-
pelnek a másolata is. 

Helyi érték
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A Város- és Faluvédõk Szö-
vetsége (Hungaria Nostra)
2016. augusztus elején tartotta
XXXV. Országos Találkozóját és
Szakmai Konferenciáját Várpa-
lotán, amelyen a Kecskeméti
Városszépítõk Egyesületét elnö-
kük, Király József képviselte. A
szakmai eszmecsere, a plenáris
és szekció ülések végeztével ad-
ták át a jubiláló egyesületek ok-
leveleit, valamint az idei

Podmaniczky-díjakat, mellyel
két kecskeméti polgártársunkat
is megtisztelte a szövetség: 

HHeeggyyeess  FFeerreenncc építészmér-
nök, urbanisztikai mérnök, újra-
alapítása óta tagja és alelnöke
a Kecskeméti Városszépítõ
Egyesületnek, szívesen dolgozik
együtt a helyi építész szakma
képviselõivel, és tanácsaival tá-
mogatja a fiatal tehetségeket
Kecskemét folyamatos szépülé-
se, élhetõ várossá alakítása ér-
dekében, továbbá munkájával
segíti a városi Településrende-
zési Tervek felülvizsgálatát, vé-
leményeivel sokszor az örökség-
védelmi szempontból fontos he-
lyi értékek védelmére hívja fel a
figyelmet. 

A másik kitüntetett KKoovvááccss
ZZoollttáánn  idegenforgalmi szakem-
ber, aki évtizedek óta ápolja a
bugaci puszta természeti és

épített értékeit, elkötelezettje az
egykori pusztai életmód és kör-
nyezet megismertetésének. A
híres bugaci ménes és az õsho-
nos magyar állatfajták bemuta-
tásán túl igyekszik eredeti mó-
don megõrizni a hagyományos
pásztorépítményeket, a bugaci

pásztorélet tárgyi emlékeit,
több nádfedeles tanyaépületet
mentett meg a pusztulástól Bu-
gacon és környékén, az oda ér-
kezõ hazai és külföldi látogatók
számára.

GGrraattuulláálluunnkk
aa  kkiittüünntteetteetttteekknneekk!!

Podmaniczky−díjjal kitüntetett kecskemétiek

– Júniusra teljesen megújult
az egész pizzéria – újságolja.
– A labdarúgó Európa Bajnok-
ság idején már a kívül-belül
átalakított, újjáépített, kibõví-
tett üzlethelyiségben és tera-
szon fogadtuk a vendégeket.
Létrehoztunk egy vadonatúj,
60 fõ befogadására alkalmas
különtermet zártkörû rendezvé-
nyek lebonyolítására, amellyel
további célcsoportokat szólít-
hatunk meg. Ezzel párhuzamo-
san kibõvítettük és megújítot-
tuk a kinti teraszrészt is, ami
nagyon közkedvelt. Kívül-belül
új dizájnelemeket alkalma-
zunk. Egyedi tervezésû, saját
emblémával ellátott berende-
zési tárgyakat szereztünk be,

úgymint: borlaptartókat, szó-
szos tálcákat, bögréket. Szin-
tén vadonatúj konyhai felsze-

reléseket vásároltunk, köztük
egy 60 adagos gõzpárolót,
amely folyamatosan frissen
tartja az elkészült ételeket.
Rövidesen új, háromnyelvû
(magyar, angol, német) étla-
punk lesz – ad további bete-
kintést.

– Ami pedig talán a legfon-
tosabb: kibõvítettük ételkíná-
latukat, tovább emeltük az
eddig is kiváló minõségi szín-
vonalunkat. 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-, vegetá-
riánus, illetve a tésztaételein-
ket, köreteinket, salátáinkat,
desszertjeinket nem is említet-
tem. Mindeközben nem emel-
tük árainkat, és a felszolgált
adagok sem lettek kisebbek.
Sör- és borkínálatunk a ven-
dégeink szerint kifejezetten jó,

minden igényt maximálisan ki-
elégítenek. 

– 1996-ban indultunk, és
azóta folyamatosan fejlõdünk.
2015 nagyon szépen sikerült
– mondja visszatekintve. – Ed-
digi fennállásunk alatt ez volt
a legeredményesebb évünk.
És tavaly még különtermünk
sem volt. Idén már ezzel is
számolhatunk. Igyekszünk
mindenkire, mindenre gon-
dolni: akadálymentesített be-
járót építettünk, a hozzánk
betérõk házi kedvenceit pedig
vízzel kínáljuk ebben a nagy
nyári melegben. A vendéglá-
tás tipikusan olyan ágazat,
ahol a siker mérhetõ: mégpe-
dig a vendégek számában.
Értékelik a befektetett munkát;
szeretnek bennünket. Vala-
hogy mindig akkor jut eszünk-
be valami újdonság, amikor
vevõk rá az emberek. Úgy ér-
zem, Isten áldása van a mun-
kánkon. 

A befektetett munkát értékelik a vendégek

Megújult a Saloon Pizzéria
AA  kkeeccsskkeemmééttii  SSaalloooonn  PPiizzzzéérriiaa  sszzaabbaaddttéérrii  tteerraasszzáánn  üüllddööggééllüünnkk  aazz  AAkkaa--
ddéémmiiaa  kköörrúúttoonn,,  aalliigg  ppáárrsszzáázz  mméétteerrrree  aa  mmeeggyyeeii  kkóórrhháázz  ééppüülleettééttõõll..  MMii--
kköözzbbeenn  aazz  eebbééddüünnkkrree  vváárruunnkk,,  KKooii  BBééllaa,,  aa  vveennddééggllááttóóhheellyy  ttuullaajjddoonnoossaa
lléépp  aa  tteerraasszzrraa..  EEllééggeeddeetttteenn  nnéézz  sszzéétt  aa  vveennddééggeekk  kköözzöötttt..  MMiinnddeenn  ookkaa
mmeeggvvaann,,  hhooggyy  öörrüülljjöönn,,  hhiisszzeenn  hhééttkköözznnaapp  eelllleennéérree  sszziinnttee  tteelltthháázz  vvaann  aa
ppiizzzzéérriiáábbaann..  

A bugaci Karikás Csárda

Koi Béla
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A sorsközösség tagjai Molnár
Zoltán intézményvezetõ és Cson-
tos Tamás, a Wojtyla Ház küldöt-
te tolmácsolásában hallgathatta
meg az élménybeszámolót.  A
szállásuk Wadowicében, II. Já-
nos 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 munkássá-
gához, 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 Egye-
sült Államokig, Botswanától
Olaszországig. A fiatalok egy-
szerre táncoltak népszerû sláge-
rekre, dalokra, és természetesen
nem maradhatott el a közös
éneklés sem.

A csoport már az elsõ napon
találkozott Wadowice új polgár-
mesterével, majd meglátogatták
azt a templomot, ahol II. János

Pál pápa, azaz Karol Wojtyla is
többször misézett életében.

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 táncházu-
kon több száz ember ropta közö-
sen a táncot moldvai csángó
dallamokra. A világ minden tá-
járól odaözönlött emberek ha-
talmas lelkesedéssel követték az
instrukciókat és láthatóan na-
gyon jól érezték magukat.

A város felfedezése során pe-
dig arra is lehetõségük nyílt,

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

A világtalálkozó hivatalos

megnyitója is mély nyomott ha-
gyott a wojtylásokban. Hatal-
mas tömeg közepette Dziwisz
bíboros egy általa celebrált mi-
se keretében nyitotta meg a ta-
lálkozót. Az esemény egyik leg-
felemelõbb pillanata az volt,
mikor a világ minden kontinen-
sérõl összegyûlt emberek kö-
szöntötték egymást a béke je-
gyében.

A magyar küldöttség találkoz-
hatott Ewa Filipiakkal, aki régi
jó ismerõsként üdvözölte a Ba-
rátság Központ aktivistáit és
megismerkedett a zenekar tag-
jaival is. Ewa Filipiak 24 évig
volt II. János Pál pápa szülõvá-
rosának polgármestere, múlt
évtõl pedig a kormányzó párt
parlamenti képviselõje. Nagy

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

A zarándoklat ötödik napján
a csapat két részre vált. Egyik
fele Wadowicében maradt,
hogy a város jelenlegi polgár-
mesterével, Matteusz
Klinowskival találkozzon, ápol-
va a Kecskemét és testvérvárosa
közötti jó kapcsolatot. A többi-
ek Krakkóba utaztak, hogy az
Erdõ Péter bíboros által tartott
magyar nyelvû szentmisén, illet-
ve katekézisen vegyenek részt a
Fatimai Boldogasszony-temp-
lomban.

A világtalálkozó keretében
Ferenc pápa Krakkó egyik park-
jában több százezer ember elõtt
tartotta meg miséjét, amelyet
színes, a Föld kontinenseit jel-
képezõ zenés programok gaz-
dagítottak. A pápa szerint azért,
hogy Isten irgalmas szeretetét
megoszthassuk, hidakat kell
építenünk, akadályokat, falakat
és szögesdrótokat kell lebonta-
nunk. Meg kell osztanunk a ke-
nyeret az éhezõkkel.

A világtalálkozó utolsó nap-
ján Ferenc pápa a Campus
Misericordiae elnevezésû, Krak-
kó közeli helyszínen misézett,
ahol elõzõ nap több százezer
emberrel együtt virrasztott. Ki-
emelte a család, illetve a barát-
ság fontosságát, amelyek vá-
laszt jelenthetnek napjaink
konfliktusaira.

Világtalálkozós élmények
AA  LLaajjoossmmiizzsseeii  JJáásszzookk  EEggyyüütttteess  ééss  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaarráátt--
ssáágg  KKöözzppoonntt  kküüllddööttttssééggee  rréésszztt  vveetttt  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann  aa  KKaattoolliikkuuss  IIffjjúússáá--
ggii  VViilláággttaalláállkkoozzóónn  LLeennggyyeelloorrsszzáággbbaann,,  aahhooll  FFeerreenncc  ppááppáávvaall  iiss  ttaallááll--
kkoozzttaakk..  AAzz  ééllmméénnyyeeiikkrrõõll  aa  nnaappookkbbaann  sszzáámmoollttaakk  bbee  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz
nnééppkkoonnyyhháájjáánn..
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A Szikszói Görögkatolikus Egy-
házközség küldöttségét – MMoolldd--
vváánn  TTiibboorr parókust, valamint
SSáánnddoorr  LLáásszzllóó és VVaarrggaa  JJáánnooss
egyháztanácsi tagokat – köszön-
tötték a napokban a Wojtyla
Házban.

Farkas P. József, a kecskeméti
népkonyha alapító igazgatója,
amint korábban tudomást szer-
zett a szikszói görögkatolikusok
templomépítési terveirõl, rögtön
felajánlotta segítõ közremûködé-
sét. Ma pedig hivatalosan is be-
jelentette az igazgató: a Karol
Wojtyla Barátság Központ – szá-
mos nagyvonalú kecskeméti pol-
gár támogatásával – ötszázezer
forinttal járul hozzá a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei kisváros

új görögkatolikus templomának
felépítéséhez. Az errõl szóló ado-
mánylevelet a népkonyha ebéd-
lõjében nyújtotta át Moldván Ti-
bornak, majd így fogalmazott:

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

mindig megteremti a szeretet
erejébe vetett hitet.

Moldván Tibor a szikszói hívõ-
közösség nevében megköszönte
az adományt, majd bemutatta
egyházközségüket, hitéleti tevé-
kenységüket, továbbá említést
tett a templomépítés nehézsége-
irõl, örömeirõl, Isten sok-sok
csodájáról, mely naponta kíséri
õket az építkezés rögös útján.
Ezt követõen átadta Farkas P. Jó-
zsefnek a szikszói hívek ajándé-
kát: a máriapócsi könnyezõ
Szûzanya kegykép másolatát és
egy Mária ikont. 

Ezeken felül három láda al-
mát és két zsák burgonyát is
kaptak a Wojtyla Ház gondo-
zottai.

Görögkatolikus vendégek a népkonyhán

– A pákászat az 1900-as évek
elsõ harmadáig, a lápvidékek le-
csapolásáig komplex halász, va-
dász, növénygyûjtõ életformája
volt a lápok, mocsarak vidékén
élõ falvak lakóinak. Mivel a láp-
vidék lakosainak a megélhetés-
hez szántóföldi mûvelésre alkal-
mas területük kevés volt, elter-
jedt foglalkozásnak számított a
pákászat. Pákásznak nevezték
azokat a lápvidék környékén élõ
embereket, akik kimondottan a
rétbõl, mocsárvidékbõl éltek, te-
hát földet nem mûveltek, hanem
abból tartották fenn magukat,
amit a lápvidék készen adott –
magyarázta a hölgy, miután ha-
lászlevet vagy birkahúsos ételt
ajánlott ebédre. Késõbb egyéb-
ként megtudtuk, Mizsei Jánosné
Erzsikének hívják, õ a tulajdo-
nos, az üzletvezetõ és a konyha-
fõnök egy személyben.

– Éttermünk családi vállalko-
zás. Nagyjából hatvan fõt tu-

dunk fogadni az épületben, a te-
raszon húszat. Egyszerû, nosztal-
gikus környezetben ételek egész
sorát kínáljuk, a pákászat ha-
gyományait is figyelembe véve.
Konyhánkat a klasszikus magyar
és kiemelten a Bács megyei ízek
jellemzik leginkább. A hely „szel-
lemének” megfelelõen étlapun-
kon megtalálhatóak a jellegzetes
dunai halételek. A frissesség
megõrzése érdekében elsõsor-
ban a helyi termelõktõl beszer-
zett alapanyagokat használjuk

fel. (Közben
megkaptuk a
halászlevet, amit
rendeltünk.) –
Tudják, igazából
a férjemtõl ta-
nultam mindent.

– Sokat szá-
mít, hogy nyu-
godt, festõi kör-
nyezet, valódi
ü d ü l õ ö v e z e t
vesz körül ben-
nünket. Tass község Bács-Kiskun
megye északi határánál, a Cse-
pel-sziget déli csücskével szem-
ben fekszik, vagyis Duna-parti
település. Nem kell tehát elmen-
ni a világ végére, ha valaki szé-
pet akar látni. És ez mind Bács-
Kiskunban van. Folyami halfajok
sokasága él a területen lévõ há-
rom vízrészben: a Ráckevei Du-
na ágban, az öreg Dunában és
a Kiskunsági Öntözõ Fõcsator-
nában – mutatta be Erzsike a te-
lepülés 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, szer-
te 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 kin-
csünknek mégis a bizalmat tar-
tom vendégeimmel, munkatár-
saimmal egyaránt. És ha úgy
alakul, kinyitunk, akár egyetlen
éhes vendég kedvéért is. A ven-
déglátás már csak ilyen: 365
napból 366-ot dolgozunk. (Mo-
solyog.)

– Nagyon finom a halászlé –
dicsértük. – Hogyan lehet ilyen
kiváló ételt fõzni? Mi a titka?
– Semmi! – válaszolta nemes

egyszerûséggel Erzsike. – Pró-
bálgassa mindenki otthon, és
megtudja!

Próbálgassa otthon és megtudja!
DDééll  ffeelléé  jjáárrtt  mmáárr  aazz  iiddõõ,,  aammiikkoorr  TTaassss  hhaattáárrááhhoozz  éérrkkeezzttüünnkk..  TTáábbllaa  eeggyy
kkeerrííttéésseenn::  TTaassssii  HHoorrggáásszzttaannyyaa  ÜÜddüüllõõsszzöövveettkkeezzeett..  GGyyeerrüünnkk  bbee,,  hháátthhaa
aakkaadd  iitttt  vvaallaammii  hhaarraappnniivvaallóó  ––  ggoonnddoollttuukk..  ÉÉss  mmáárriiss  mmeeggppiillllaannttoottttuunnkk  eeggyy
mmáássiikk  ffeelliirraattoott::  PPáákkáásszz  ÉÉtttteerreemm..  AA  ''7700--eess  éévveekkeett  iiddéézzõõ  ddiizzáájjnn,,  mmééggiiss  kkeell--
lleemmeess,,  éérrddeekkeess  hheellyynneekk  ttûûnniikk..  AAlliigg  llééppüünnkk  bbee  aazz  aajjttóónn,,  rrööggttöönn  hheellllyyeell  kkíí--
nnáállnnaakk  ééss  aa  kkeeddvveess  hhööllggyy  mmáárr  hhoozzzzaa  iiss  aazz  ééttllaappoott..  ––  NNeemm  llááttttaamm  iitttt  mméégg
mmaagguukkaatt  ––  mmoonnddjjaa..  MMaajjdd  aazztt  iiss  mmeeggttuuddjjuukk  ttõõllee,,  hhooggyy::

Mizsei Jánosné Erzsike
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– Amikor 1982-ben megalapí-
tottam a Hegedûs együttest, ab-
bahagytam a reneszánsz kamara-
zenélést, és népzenét kezdtünk el
játszani – mesélte a névadó zene-
karvezetõ. – Azt mondta nekem
Halmos Béla barátom annak ide-
jén: Gyerekek, ne „másodkézbõl”
tanuljátok a népdalokat! Inkább
menjetek el Székre, Kalotaszegre,
Székelyföldre. Ott hallgassátok
meg õket eredeti környezetükben.
Mi pedig megfogadtuk Béla ta-
nácsát, és a helyszínen kezdtünk
el gyûjteni. Idõs erdélyi muzsiku-
sokat 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-

jöttünk, hogy az illetõ hazai mu-
zsikus vagy külföldi. S ki az, aki
tanulta a magyar zenét, de soha
nem járt Magyarországon, vagy
az elszakított nemzetrészek terüle-
tén. 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 érvé-
nyes a népzenére is.

– Megszámlálhatatlanul sok té-
vé- és rádiószereplésünk, hazai
és külföldi fellépésünk volt eddig.

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

ban, Washingtonban, Torontó-
ban. Az Egyesült Államokban in-
dián népzenét is kutattam. Meg-
hívásra sok helyen tartunk tánc-
házat, zenei és táncos foglalkozá-
sokat, ismeretterjesztõ elõadáso-
kat, hangszerbemutatókat isko-
lákban, óvodákban, egyéb intéz-
ményekben, hazai és külföldi ér-
deklõdõknek, magyarul és ide-
gen nyelven egyaránt. Számos
táncegyüttes munkáját segítjük
koreográfia zenéinkkel, zenei kí-
sérettel.

– 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 ma-
gunkkal a fellépéseinkre. Már ki-
csi korukban beálltak muzsikálni
mellénk. 
A minap a Wojtyla Házban széki
és bonchidai dallamokat adtak
elõ magyar, román és cigány
népzenei elemeket ötvözve. A kö-
zönség tapsviharral jutalmazta a
kiváló produkciókat. 

Hegedűs együttes

Remekül húzzák a talpalávalót
AAkkiikk  aa  sszzíínnppaaddoonn  llááttjjáákk  HHeeggeeddûûss  ZZoollttáánn  kkeeccsskkeemmééttii  nnééppzzeennéésszztt,,  aalliigghhaa
ffeellttéétteelleezziikk  rróóllaa,,  hhooggyy  nnaaggyyoonn  nneehheezzeenn  kkeezzddeetttt  eell  hheeggeeddüüllnnii  ttaannuullnnii..
MMeegg  aazztt  sseemm  ggoonnddoollnnáánnkk,,  hhooggyy  nneemm  ccssuuppáánn  zzeennéésszz,,  hhaanneemm  ffeejjlleesszzttõõ--
mméérrnnöökk  ééss  mmûûsszzaakkii  tteerrüülleetteenn  ttaannáárrkkéénntt  iiss  ddoollggoozziikk..  HHaarrmmiinnccnnééggyy  éévvee
aallaappííttoottttaa  mmeegg  aa  HHeeggeeddûûss  eeggyyüütttteesstt..  AAzzóóttaa  nnééppzzeenneeii  ddaallllaammookkaatt  sszzóóllaall--
ttaatt  mmeegg  zzeennéésszzttáárrssaaiivvaall  aazz  eeggéésszz  oorrsszzáággbbaann  ééss  sszzeerrttee  aa  vviilláággbbaann..  ZZeennee--
kkaarráávvaall  ttööbbbbsszzöörr  aaddootttt  mmáárr  ffeerrggeetteeggeess  kkoonncceerrtteett  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann  iiss,,
aa  ssoorrsskköözzöösssséégg  nnaaggyy  öörröömméérree..

BBaaggoollyy  GGyyöörrggyy festõmûvész
dunavecsei otthona, mûterme,
bútorai, berendezési tárgyai
mind-mind a múlt századelõ pa-
raszti világát idézik. Gyermekko-
ra óta a szülõi házban él, egysze-
rû körülmények között. Mai napig
ott dolgozik, alkot. Ebben a sze-
rény hajlékban fogadta különös
szeretettel Farkas P. József újság-
írót, akivel idestova harminchat
éve ismerik egymást. Mûvészeté-
bõl fakadóan rövidesen kiállítása
nyílhat Kecskeméten.

Gyermek volt még, amikor szü-
lei elváltak. Apja külföldre költö-
zött. Háza udvarán amolyan
„mûvészi” rendezetlenség honol.
Odabenn fatüzelésû kályha a sa-
rokban, egy-két régi, megkopott
bútor – szülõi örökség. Szobája
padlóján festmények hevernek
mindenfelé. Itt van a mûterme is.
Portáján ritkán fordul meg hely-

beli lakos. Hagyják a mûvészt al-
kotni békében. Nyáron kevésbé
mozgatja az ecsetet, tavasszal,
õsszel, télen annál inkább. Alig-
hanem a színek és alakzatok, a
teljes képi összhang
házában tartózko-
dunk. 

Dunavecse tehetsé-
ges 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 megje-
lenítésében csakúgy,

mint a rónák egyszerû szépségé-
nek tükröztetésében. Lágy ölelés-
ben jelenik meg a szép, a derû,
az örömet sugárzó harmónia.
Igényes realisztikát követve, sze-

retettel színesített eszköztárával si-
kerrel mond újat vadvirágról, kies
alföldi tájról, hegyek és vizek vi-
dékérõl. Mindennek a széles látó-
határa övezi Bagoly György
dunavecsei mûtermét. Vásznai-
nak rangos hazai és külföldi kiál-
lítótermek adnak helyet rendsze-
resen. 

Az Alföld festője
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Rutinos, jól felkészült oktatói gárdával
várja a leendõ jogosítványtulajdonoso-
kat Kecskeméten, a Kápolna utca és a
Munkácsy út sarkán a Car-Man Autós-
iskola. Az intézmény vezetõje, SSaarrkkaaddii
ZZssoolltt – visszatekintve fennállásuk elmúlt
két évtizedére – büszkén hangsúlyozza,
hogy nemcsak a jármûparkjukat, ha-
nem az elméleti oktatás feltételeit is si-
került 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 ka-
tegóriában is.

Tágas, légkondicionált tantermeik-
ben minden hallgató számára biztosít-
ják a gyakorlás lehetõségét a számító-
gépes elméleti vizsgára.

A KRESZ és mûszaki vizsgákra elõ-
adásokon is felkészülhetnek a hallga-
tók, de egyre nagyobb teret hódít az
internetes, úgynevezett E-learning okta-
tás, amit a Car-Man Autósiskolában
mindegyik kategóriánál választhat a
hallgató. Ennek elõnye az, hogy kényel-
mesebb és gyorsabb, hiszen mindenki

maga oszthatja be az idejét a felké-
szülésre, s akár hetekkel korábban is
befejezheti a tanfolyamot.  

Intenzív tanfolyamokat hetente in-
dítanak!

A gyakorlati képzésnél a sokéves
tapasztalattal rendelkezõ oktatóik
mindig a tanulók igényeihez alkal-
mazkodnak. Ugyanakkor töreksze-
nek a jó hangulatú, családias légkör
kialakítására az oktatás folyamán. Ez
persze nem azt jelenti, hogy a tanu-
lás színvonala csorbát szenved,
mindössze arról van szó, hogy min-
denki kellemesen érezheti magát, és
a kemény munka ellenére is jó han-
gulatban sajátíthatja el azt a tudást,
ami a biztonságos autóvezetéshez
szükséges.

CCaarr--MMaann  AAuuttóóssiisskkoollaa
KKeeccsskkeemméétt,,  MMuunnkkááccssyy  uuttccaa  1199..

TTeelleeffoonn::  0066--7766//4488--5588--6688,,  iilllleettvvee
2200//336655--22110099,,  2200//332211--99669988

ee--mmaaiill::
ccaarrmmaann..aauuttoossiisskkoollaa@@ggmmaaiill..ccoomm

hhééttffõõttõõll  ppéénntteekkiigg::  88--1177--iigg
wwwwww..ccaarrmmaannaauuttoossiisskkoollaa..hhuu

Húszéves a Car−Man Autósiskola
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A közelmúltban rendezték meg a
Nanbudo Világbajnokságot
Spanyolországban, a Barcelo-
nától nem messze fekvõ Platja
d'Aro városában, ahol szép ma-
gyar sikerek születtek, a kecske-
méti versenyzõk különösen jól
szerepeltek.

Ju Randori (küzdelem) egyéni
kategóriában – a junior korosz-
tályban – Ambrus Csenge és
Sándor Elõd is aranyérmet nyert,
a felnõtteknél Drabon Zsófi
ezüstérmes lett. Kata (formagya-
korlat) egyéni kategóriában a
felnõtteknél Kovács Aletta, a ju-
nioroknál pedig Ambrus Csenge
nyert ezüstérmet. Felnõtt nõi csa-
patunk (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 térdsérü-
lést szenvedett,
hogy nem tudta
folytatni a ver-
senyt. A junior
nõk között a
Legjobb ver-
senyzõ címet
Ambrus Csen-
ge kapta kiváló
eredményeiért.

A Nanbudo
Világszövetség
(WNF) a ver-
seny után
megtartotta évi
rendes közgyû-
lését, melyen a magyar szövet-
séget Király József képviselte. A
Nemzetközi Bírói Testület
(CINDA) Süveg Tibort beválasz-
totta 9 fõs vezetõi körébe.

Ezt követõen tartották meg a
hagyományos Nemzetközi

Nanbudo Edzõtábort Doshu-
Soke Yoshinao Nanbu japán ala-
pítómester vezetésével. A tenger-
parti edzések során fõként az
energiafejlesztõ és meditációs
gyakorlatokra fektettek nagy
hangsúlyt. A szemináriumon el-

méleti képzést is tartottak a nan-
budokáknak. Ambrus Csenge,
Drabon Zsófi és Sándor Elõd a
versenyt követõ edzõtábor végén
2. Dan fokozatot kapott az alapí-
tómestertõl a magyar szövetségi
elnök felterjesztésére.

Kecskeméti nanbudos sikerek

Két arany, négy ezüst, egy bronz
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