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A Karol Wojtyla Barátság Köz-
pont tízéves mûködése alatt
már megszokottá vált, hogy a
népkonyha kollektívája hétrõl
hétre olyan nagyszabású ren-
dezvénysorozattal rukkol elõ,
amelyre még évek múltán is

szívesen emlékeznek a sorskö-
zösség tagjai. A közelmúltban
például a házba érkezett
Dominik és Romana nõvér, a
Szeretet Misszionáriusai szer-
zetesrend tagjai, akik Érden
lelki gondozással foglalkoz-

nak és ebédet osztanak az ot-
tani rászorulóknak. Közös
imádság után ezt tették most
Kecskeméten is, a Karol
Wojtyla Barátság Központ sze-
gényei társaságában. Azután
a ház vendége volt .Klein Dá-

vid hegymászó, Forgács János
családterapeuta, dr. Szabó At-
tila ügyvéd és Frankó János
vállalkozó, majd a Kecskemét
Táncegyüttes négy tagja oko-
zott a gondozottaknak felejt-
hetetlen perceket.

A sorsközösség legutóbbi vendégei
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Schindler János, Kecel volt pol-
gármestere, aki jelenleg saját
gazdaságát irányítja –, illetve
ahogy õ mondja magáról: fõállá-
sú nyugdíjas – rendszeresen tá-
mogatja a kecskeméti Wojtyla
Ház szegényeit. A hagyományok-
hoz hûen, a minap is Burányi Ro-
land keceli plébánossal állt a kon-
dér mellé, hogy zöldségekkel,
hússal gazdagon ellátott babgu-
lyást fõzzenek az intézmény sors-
közösségének. Ebéd elõtt mind-
ketten üdvözölték a gondozotta-
kat, miközben magukról is ejtettek
néhány szót.

Schindler János elmondta,
hogy a szõlõszüret rendben zajlik
Kecelen. Mostanság a vörös fajtá-
kat szedik és a késõbbi érésûeket.
Közepes szõlõtermést tudhatnak
magukénak, mert a tavaszi fagy
igen sok fürtös gyümölcsöt tönk-
retett.

A keceli vállalkozó beszámolt
arról is, hogy a közelmúltban ifjú-
sági üdülõt hoztak létre Újteleken,

Keceltõl mintegy 30 kilométerre.
Az épületek korábban üresen áll-

tak, ezeket újították fel és töltötték
meg gyermekzsivajjal. 2013-ban
kötöttek megállapodást a késõbbi
hasznosításról, tavaly nyáron feje-
zõdtek be az átalakítási, felújítási
munkálatok. Augusztusban már
100 gyermek nyaralt az újdonsült
ifjúsági üdülõben.

Az új létesítmény fenntartója az
Egyházi Oktatásért Közhasznú Ma-
gánalapítvány, melynek vezetõje és
kuratóriuma egy közösségi tér lét-
rehozását is célul tûzte ki, ahol elõ-
adásokat, rendezvényeket tartaná-
nak az üdülõben pihenõ gyerekek-
nek. A létesítmény kialakítása 60
millió forintba került. Ebbõl 35 mil-
lió pályázati forrás, 25 millió forin-
tot saját maguk teremtettek elõ.
Kezdetben az építkezés nem váltot-
ta ki az újteleki lakosok osztatlan
elismerését, amikor azonban elké-
szült a komplexum, õk is belátták:
elõremutató kezdeményezés volt
az ifjúsági üdülõ létrehozása.

A plébános és az ex−polgármester ebédje

AA  kkoonnddéérr  mmeelllleetttt  BBuurráánnyyii  RRoollaanndd  aattyyaa,,  KKoolllláátthh  AAnnddrreeaa  ((aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz
iiggaazzggaattóó--hheellyyeetttteessee))  ééss  SScchhiinnddlleerr  JJáánnooss

Ami a tavaszi-nyári hosszútávú
úszóversenyeken elért eredményeit
illeti, Hajdú László, a Bácsvíz KVSC
masters úszóversenyzõje igazán
büszke lehet magára. Londonban
800 méteres gyorsúszásban má-
sodik lett, majd Balatonfüreden or-
szágos bajnok. De gyõzött a Ko-
lozsváron, Magyarkanizsán,
Zomborban, Gyulán, Porecsben
megrendezett tornákon is.

– A közelmúltban veszítettem el
édesanyámat. Érzelmileg felzakla-
tott állapotban voltam, nem tud-
tam kellõképpen a versenyre kon-
centrálni. Ezért lettem „csak” Euró-
pa negyedik legjobb hosszútáv-
úszója a 7. korcsoportban, Rijeka
gyönyörû tengerpartján – nyilat-
kozta lapunknak. – Sajnos, a bó-
ják nem a megbeszéltek szerint
voltak elhelyezve, így kicsit elnyúlt
a vezetõk sora és nem jól fordul-
tam. Ez is közrejátszott abban,

hogy végül lemaradtam a dobo-
góról. 

– A masters sport társadalmi el-
ismertségéért folytatok küzdelmet,
különös tekintettel a riói olimpiára.
Szeretném, ha az idõsebb korú
sportolók teljesítményét is ugyan-
olyan megbecsülés övezné, mint a
fogyatékkal élõk küzdelmét. Sze-
retnék példát mutatni azoknak az
embertársaimnak, akik az élet

egyéb kihívásaiban nem találnak
kapaszkodót, vigaszt; ezáltal meg-
mutatni, hogy a legmélyebb gö-
dörbõl is van kiút – mondta a kivá-
ló sportember. – Támogató bará-
taimnak köszönhetem, hogy spor-
tolhatok, célokat tûzhetek ki ma-
gam elé, és készülhetek a jövõ évi
világbajnokságra. 

– Külön szeretném kiemelni a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság
Központ hozzám való viszonyulá-
sát – fûzte hozzá. – A népkonyhán
megforduló nehézsorsú emberek-
nek nemrégiben élménybeszámo-
lót tarthattam, és Farkas P. József
alapító igazgatónak köszönhetõen
rendszeresen igénybe vehetem az
intézmény szolgáltatásait. A ver-
senyzésemmel én is igyekszem tá-
mogatókat megnyerni a Wojtyla
Ház nemes ügyének. 

– A következõ nagyobb „dobá-
som” az Univer 24 - Az úszás ün-
nepe elnevezésû megmérettetés
lesz jövõ februárban. A résztvevõk-
nek 24 órán keresztül kell úszniuk
úgy, hogy 3 óránként lehet 10
perc pihenõt tartani – árulta el
búcsúzásul. 

Hajdú a legjobbak között
AA  nnaappookkbbaann  RRiijjeekkáábbaann  rreennddeezzttéékk  mmeegg  aazz  iiddeeii  MMaasstteerrss  ÚÚsszzóó  EEuurróóppaa
BBaajjnnookkssáággoott..  AA  nneemmeess  mmeeggmméérreetttteettéésseenn  HHaajjddúú  LLáásszzllóó  ((HHaaLL))  kkeeccsskkee--
mmééttii  vveerrsseennyyzzõõ  55000000  mméétteerreenn  5522  rréésszzttvveevvõõ  kköözzüüll  nneeggyyeeddiikk  hheellyyeezzéésstt  éérrtt
eell,,  hhaajjsszzáállllaall  mmaarraaddvvaa  llee  aa  ddoobbooggóórróóll..  ÉÉss  eezz  ssaajjnnooss  nneemm  aa  vvéélleettlleennnneekk,,
ggyyeennggee  eerrõõnnllééttnneekk  vvaaggyy  eesseettlleeggeess  ffeellkkéésszzüülleettlleennssééggnneekk  ttuuddhhaattóó  bbee..

Új sátor
készül

A napokban a Richter Gedeon
Egészségnapon a Wojtyla Ház ál-
lította fel a sátrát a város fõterén.
Csaknem egy évtizede úgy segíti
a közhasznú szervezet a Magyar
Vöröskeresztet a véradás meg-
szervezésében, hogy évente több
alkalommal ingyenesen kölcsön-
adja és felépíti a véradó sátrat,
amelybe ezen a gyönyörû nyárvé-
gi napon is sokan betértek, hogy
segítsék embertársaikat. Sajnos a
sátor ponyvája az egy évtizedes
használat alatt nagyon tönkre
ment. Több helyen elszakadt, elvé-
konyodott, így a csapadék aka-
dálytalanul befolyhat rajta. De ké-
szül már az új sátorponyva a Sze-
rencsejáték Service Nonprofit Kft.
segítségével. A közhasznú szerve-
zet úgy segíti a Wojtyla Házat,
hogy 500 ezer forintos adomá-
nyával kifizeti a két sátor új pony-
váját. Így az adventi fõtéri ételosz-
táskor már az új, az idõjárás vi-
szontagságainak is ellenálló sátor-
ban kezdhetik meg munkájukat a
Wojtyla Ház önkéntesei.



––  HHooggyyaann  lleetttt  rrááddiióóss??  SSeeggíítteettttee
vvaallaakkii  aazz  ooddaa  vveezzeettõõ  úúttoonn??

– Pedagógus szakképesítéssel ta-
nárként dolgoztam. Farkas P. József
újságíró vezetett be a média világá-
ba. Õ indított el ezen a pályán. A
Kecskeméti Lapoknál végigjártam a
ranglétrát: menedzser, lapigazgató,
ügyvezetõ igazgató-helyettes lettem
a 90-es évek elsõ felében, majd
létrehoztam egy 24 oldalas orszá-
gos terjesztésû nõi magazint, a Mai
Hölgyválaszt. Ezután jött a nagy
szerelem, az elektronikus média,
mellyel a kapcsolat tartósnak bizo-
nyult. Két helyi frekvenciájú rádió
felépítésére is felkérést kaptam. Vé-
gül úgy döntöttem, a városi ajánla-

tot fogadom el. Személy szerint Ka-
tona László, Kecskemét akkori pol-
gármestere kért fel a rádió ügyve-
zetésére és fõszerkesztõi munkájá-
ra. A városnak ugyan volt frekven-
ciaengedélye, ám nagyon kevés
idõ, technikai felszerelés állt rendel-
kezésünkre, és még kevesebb szak-
emberünk volt. Ugyanakkor hatal-
mas tettvágy és elszántság dolgo-
zott bennem. Így kezdõdött…

––  MMii  vvoolltt  aa  lleeggeellssõõ  ggoonnddoollaattaa,,
aammiikkoorr  mmeeggttuuddttaa,,  hhooggyy  áállllaammii  kkii--
ttüünntteettéésstt  kkaapp??

– Boldog voltam. Nagyon fel-
emelõ érzés, hogy nem csupán
szûk környezetemben, hanem or-
szágos szinten is elismerik a mun-

kámat, és méltónak tartanak e díj-
ra úgy a felterjesztõk, mint az ado-
mányozók. Érzésem szerint hit és
munka gyümölcse ez a kitüntetés.
Nagyon köszönöm!

––  MMiillyyeenn  kkoonnkkrréétt  eerreeddmméénnyynneekk
ttuullaajjddoonnííttjjaa  aa  ssiikkeerrtt??

– Az a konkrét eredmény, amit
húsz év alatt letettem az asztalra.
Két mosdó helyiségbõl kialakított
stúdióból indultunk el egy frekven-
ciával, és mára hét megyében hét
frekvencián Budapesttõl Szegedig
szól a Gong – mint körzeti rádió. Ez
vitathatatlan sikertörténet; nem vé-
letlenül lett helyi érték a Gong Rá-
dió munkássága. Beírtuk magunkat
a város történetébe. Büszke vagyok
azokra az emberekre, akik segítet-
tek a hosszú úton.

––  NNeemm  áállmmooddiikk  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa
GGoonngg  RRááddiióó  oorrsszzáággooss  lleeffeeddeettttssééggûû
lleeggyyeenn??

– Nem álmodozom. Ismerem
magamat. Ha nekifogok, akkor
biztosan megcsinálom. De én már
nem szeretném minden pillanato-
mat munkával tölteni…

––  CCssaakk  öönnmmaaggáábbaann  bbíízziikk,,  vvaaggyy

aazz  eeddddiiggiieekkbbeenn  vvoolltt  vvaallaammii  ssoorrss--
sszzeerrûûsséégg??

– Nem csak önmagamban bízok,
ez nagyképûség lenne. A hitemmel,
a becsületes munkámmal, a velem
együtt gondolkodó kollektívával, a
tulajdonosok bizalmával és nem
utolsó sorban drága családom hát-
tértámogatásával, a jó Isten áldásá-
val tudtam elérni kitûzött céljaimat.
Hálát adok a jó Istennek, mert mun-
kámhoz mindvégig erõt, egészsé-
get, hitet adott. Nem hiszek a vélet-
lenekben, a sorsszerûség végigkísér
bennünket. Az életben mindennek
oka van. Semmi sem véletlen!

––  GGoonnddoolltt  aarrrraa,,  mmiitt  ccssiinnáállnnaa
mmáásskkéénntt,,  hhaa  úújjrraakkeezzddhheettnnéé  aa  rrááddii--
óózzáásstt??  

– Ha úgy teszi fel a kérdést:
ugyanolyan minimális keretek kö-
zött újrakezdeném-e? – azt vála-
szolom, hogy a régi feltételekkel
nem kezdeném újra. A hosszantar-
tó megfeszített munkavégzés ren-
geteg energiát elvett a családom-
tól, a szeretteimtõl pedig sok idõt.
S ma már mérlegre tenném: mit
miért, és mi a fontosabb!
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A siker titka: a hit és munka
MMaaggyyaarr  EEzzüüsstt  ÉÉrrddeemmkkeerreesszztttteell  ttüünntteettttéékk  kkii  TTõõzzsséérr  JJuuddiittoott,,  aa  kkeeccsskkeemmééttii
sszzéékkhheellyyûû,,  iiddéénn  hhúússzz  éévveess  GGoonngg  RRááddiióó  aallaappííttóó  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjáátt..  AAzz
eelliissmmeerréésstt  ––  mmááss  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyeeii  kkiivváállóóssáággookk  mmeelllleetttt  ––  aauugguusszzttuuss
1188--áánn  aa  PPeessttii  VViiggaaddóóbbaann  vveehheettttee  áátt  LLáázzáárr  JJáánnooss  MMiinniisszztteerreellnnöökkssééggeett  vvee--
zzeettõõ  mmiinniisszztteerrttõõll..  AA  mmaaggaass  rraannggúú  áállllaammii  kkiittüünntteettéésstt  ÁÁddeerr  JJáánnooss  kköözzttáárrssaa--
ssáággii  eellnnöökk  aaddoommáánnyyoozzttaa  nneekkii  aa  mmééddiiáábbaann  eellttööllttöötttt  ttööbbbb  éévvttiizzeeddeess  ppééllddaa--
mmuuttaattóó  mmuunnkkáássssáággaa  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  ffeelleellõõssssééggvváállllaalláássaa  eelliissmmeerréésseekkéénntt..  

LLáázzáárr  JJáánnooss  MMiinniisszztteerreellnnöökkssééggeett  vveezzeettõõ  mmiinniisszztteerrttõõll  vveehheettttee  áátt  
rraannggooss  kkiittüünntteettéésséétt  TTõõzzsséérr  JJuuddiitt

AA  bboollddoogg  kkiittüünntteetteetttt  fféérrjjéévveell,,  SSeebbõõkk  AAllbbeerrtttteell
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A kecsketej több vitamint tartal-
maz, könnyebben emészthetõ,
mint a tehéntej. Forralás nélkül is
iható, tejallergiát nem okoz. A kal-
cium, magnézium és foszfor ará-
nya és felszívódási képessége az
ember számára a legmegfelelõbb,
vastartalma háromszorosa a te-
héntejének.

A családi vállalkozásban mû-
ködõ, izsáki Alföldi Garabonciás
Kft. ügyvezetõjétõl, KKooccssiiss  PPáálltól
megtudtuk, hogy termékeik meg-
határozó alapanyaga a Bugac
környéki puszták háztáji gazdasá-
gaiból felvásárolt, valamint saját
farmjuk mintegy 600 anyaállatá-

ból kifejt kecsketej. Néhány évvel
ezelõtt korszerû tejfeldolgozó
üzemet építettek, ami a közel-
múltban egy új üzemcsarnokkal
bõvült, így gyártási kapacitásuk

megháromszorozódott: naponta
15 ezer liter kecsketej feldolgozá-
sára nyílik ma már lehetõségük.

Az üzemük rendelkezik minden
olyan berendezéssel és felszerelés-
sel, melyek az élelmiszerbiztonsági
elõírások betartásához és a hûtési
lánc fenntartásához szükségesek.
A kecsketejet hagyományos recep-
túra alapján, de a legkorszerûbb
technológiát alkalmazva dolgoz-
zák fel, kiemelt figyelmet fordítva a
prémium minõségi szint megtartá-
sára. Újdonságokra mindig nyitott
sajtmestereik vezetésével rendsze-

res technológiai fejlesztéseket haj-
tanak végre annak érdekében,
hogy egyedi ízvilágú, egészséges
termékekkel gazdagíthassák a
magyar sajtkultúrát.

AAllffööllddii  GGaarraabboonncciiááss  KKfftt..
66007700  IIzzssáákk,,  VVaaddaass  ddûûllõõ  22--44..

MMoobbiill::0066--3300//2244--9999--556666
TTeell::  0066--7766//556699--110055
FFaaxx::  0066--7766//556699--110044

ee--mmaaiill::  iirrooddaa@@ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu
wwwwww..ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

wweebbsshhoopp..ggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//
AAggaarraabboonncciiaassssaajjtt..hhuu

Egyedi ízvilágot teremtve

Sajnos azt is el kell mondani,
hogy e szorgalom és kemény
munka csak ritkán kapott és kap
méltó elismerést. A termények,
termékek ára mindig alacsony
volt. Az elsõ Sárfehér Napokat is
az a gondolat hívta életre, hogy
az izsákiak megmutassák az or-
szág szélesebb közönségének is,
hogy mi minden szépség és fi-
nomság terem az itteni határban.
Az elõdök híradása arról is szólt,
hogy milyen alacsony, sõt meg-
alázó áron értékesíthetõk a ter-
mények. Sajnos ma sem mond-
hatjuk el, hogy sokat javult a
helyzet. Az idei szõlõtermésért is
meglehetõsen alacsony felvásár-
lási árat kínálnak, mely sok eset-
ben még az önköltséget sem fe-
dezi.

Fel kell hívni minden fóru-
mon, így itt is a figyelmet, hogy
ez a tendencia nem tartható. Ta-
laj és éghajlati adottságaink
okán, Magyarországon a mezõ-
gazdaságnak húzó ágazatnak
kellene lennie. Tudom, nem csak
a szõlõ, a mezõgazdaság ad
megélhetési lehetõséget hazánk-

ban, a térségben és Izsákon.
Ahogy azt is tudom, hogy más
ágazatok is küzdenek nehézsé-
gekkel, de nekünk mégiscsak a
mezõgazdaság gondjai a legfá-
jóbbak, ezek érintenek a legköz-
vetlenebbül bennünket. Várjuk
tehát a mielõbbi pozitív változá-
sokat.

Egy-egy Sárfehér Napok al-
kalmából kis városfejlesztési lel-
tárt is szoktunk készíteni, mely-
ben a megvalósult, a folyamat-
ban lévõ és a tervezett fejleszté-
seket szoktuk összefoglalni.

Az elmúlt idõszakban 10 kilo-
méternyi kerékpárúttal gazda-
godtunk. Kormányablak nyílt vá-
rosunkban, nemrégiben új
gyámhivatalt adtunk át. Befeje-
zõdött a Kékvíz ivóvízminõség-
javító program. Elkezdõdött a
4,5 milliárdos összegbõl meg-
épülõ új iskola alapozása. Elké-
szült az új egészségi centrum és
a szintén új piaccsarnok terve.
Épül, szépül Izsák, s ezt jó el-

mondani ilyenkor az ünnepi na-
pokon, és jó megélni a minden-
napokban. 

Örömmel tölt el, hogy több
évtizedes tapasztalatunk szerint a
Sárfehér Napok nemcsak itt Izsá-
kon, hanem térségünk szinte va-
lamennyi településén szívesen
várt esemény. Jó látni, hogy
izsákiak és vidékiek tömegei lá-
togatják e napokon a kiállításo-
kat, a fõtéri programokat és a
fogathajtó pálya versenyeit, mû-
sorait.

Én úgy gondolom, hogy mind-
az a program, kiállítás, sportver-
seny, köztük az országos bajnok-
avató fogathajtó verseny, amely
az idei három napon várja az ér-
deklõdõket, garancia arra, hogy
jól érezzék magukat a progra-
mokra ellátogatók. Szép napokat
kívánok minden kedves izsákinak,
vendégnek, a XXXI. Izsáki Sárfe-
hér Napok alkalmából!

MMoonnddookk  JJóózzsseeff
polgármester

AA  SSáárrffeehhéérr  NNaappookk  aazz  iizzssáákkii  eemmbbeerreekk  üünnnneeppee..  ÉÉss  ppeerrsszzee  mmiinnddaazzookkéé,,
aakkiikk  iillyyeennkkoorr  vveellüünnkk  üünnnneeppeellnneekk..  VVáárroossii  rreennddeezzvvéénnyyüünnkk  iimmmmáárr  8800  éévvee
hhiirrddeettii  aa  hhoozzzzáánnkk  llááttooggaattóókknnaakk,,  hhooggyy  aazz  iizzssáákkiiaakk  mmuunnkkáájjuukkkkaall,,  sszzoorr--
ggaallmmuukkkkaall  ééllhheettõõvvéé  ttuuddttáákk  ééss  ttuuddjjáákk  tteennnnii  ee  hhoommookkooss  ttáájjaatt..  KKeezzüükk  nnyyoo--
mmáánn  ggyyüümmööllccssöösskkeerrtt  lleetttt  aa  ffuuttóóhhoommookk..

Tisztelt Érdeklődők, Olvasók!
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Frankó János vállalkozó

Szorgalmasan és önzetlenül

Frankó János az orgoványi
tanyavilágban nõtt fel. Felme-
nõi paraszti gazdálkodást foly-
tattak, szorgalmas, egyszerû fa-
mília volt az övék. Szépapja a
földjébõl adományozott egy
darabot temetõnek, a közösség
érdekében mindig szívesen se-
gítettek másoknak. Napkeltétõl
napnyugtáig valamennyi csa-
ládtag talált tennivalót a ház
körül, a szõlõben, a kaszálón,
a háztájiban. Péntekenként lo-
vas kocsival jártak az izsáki pi-
acra, a gyerekek ilyenkor két
gránátkockát kaptak „munka-
díjként”. A hajdan virágzó ta-
nyai élet mára letûnt.

– Szüleink azt akarták, hogy
szakmám legyen – meséli 65
esztendõs beszélgetõpartne-
rem, az Off-Road Bázis Kft. tu-
lajdonosa. – Az általános isko-
lában a fizika érdekelt, fõleg az
elektromosság. A székesfehér-
vári gépipari és híradástechni-
kai szakközépiskolába jelent-
keztem, de végül a pécsi mû-
szaki technikumba vettek fel.
Nyaranta dolgoztam, hogy le-
gyen egy kis zsebpénzem. A
mûhelyfoglalkozásokon néhá-
nyan egy magyar származású
svájci orvos találmányát csi-
szolgattuk. Tulajdonképpen tõle
kaptam az ötletet, hogy ma-
szeknak kell lenni, csak úgy le-
hetek a magam ura. Ahogyan a

parasztember is egyedül dönti
el, mikor mit csináljon, miköz-
ben õ a legjobb közgazdász és
logisztikai szakértõ. Látástól va-
kulásig dolgozik, ami számára
nem jelent áldozatot. Én most
is hajnalban kelek.

Frankó János néhány hason-
ló gondolkodású társával az
1970-es évek elején megalapí-
totta az izsáki téesz mellék-
üzemágát. Az ott végzett tevé-

kenység viszonylag nagy sza-
badságot adott, és ez passzolt
az elképzeléseivel. A 22 fõs
csapat jobban teljesített, mint a
660 tagú termelõszövetkezet.
Szépen kerestek, még prémiu-
mot is tudtak osztani maguk-
nak. Nem nézte ezt jó szemmel
a vezetõség és egyik napról a
másikra megszüntette a részle-

get, szélnek eresztették a pénzt
termelõ brigádot. Sokan nem
tudtak mit kezdeni magukkal, a
mi Jánosunk azonban addigra
a honvédséget és a pécsi mû-
szaki technikumot, valamint a
bajai tanítóképzõ fõiskolát
megjárva újabb lehetõségeket
keresett. Hívták az Izsáki Állami
Gazdasághoz energetikusnak,
a végén már 120 embert irá-
nyított. Volt feladat bõven,

nemcsak helyben, hanem a
környéken is. Hûtõházak építé-
sétõl a telefonos beruházásokig
sok mindent elvállaltak.

– Az állami gazdaság meg-
szûnése után egyéni vállalkozó
lettem – idézi fel pályájának
következõ állomását FFrraannkkóó  JJáá--
nnooss. – Fõleg mûszaki fejleszté-
sekkel, építõipari kivitelezéssel,
villamossági tervezéssel, szerel-
vényezéssel foglalkozunk. Hu-
szonkét éven át gyártottunk
svéd megrendelésre fémbõl ké-
szült patkányetetõ dobozokat,
több millió darabot szállítot-
tunk. Ez volt az egyik legna-
gyobb bizniszünk. Hét éve pro-
filtisztítást végeztünk a cégnél,
én pedig átadtam a stafétabo-
tot nagyobbik fiamnak és a me-
nyemnek. Persze azért nem vo-
nom ki magam a feladatokból.

Felesége szintén izsáki, ta-
nárként ment nyugdíjba, 41
éve élnek boldog házasságban.
Négy unokájuk van, akikkel
imádnak együtt lenni. Az üzleti
tennivalókon és a családi el-
foglaltságokon túl a sikeres
vállalkozó fontosnak tartja,
hogy jó ügyek mellé álljon.
Hajdanán az úttörõtáborok
építésében-bontásában segéd-
kezett. Neki köszönhetõ, hogy
a kisizsáki ökumenikus kápolna
villamosítása megvalósult, illet-
ve újra van óra az izsáki refor-
mátus templom tornyán. Több
útszéli kõkereszt megmentését
patronálta, és rendszeresen tá-
mogatja ebéddel a Wojtyla Ba-
rátság Központot is. Távol áll
tõle, hogy bármit is a hírnév
miatt tegyen. Szerinte másokon
segíteni csak önzetlenül lehet –
és ezzel csak egyet érteni tu-
dunk.

SSzzeerreett  mmeessééllnnii..  AA  mmúúllttrróóll,,  aazz  éélleettéérrõõll,,  aa  bbaarrááttaaiirróóll  ééss  aa  mmuunnkkáájjáárróóll..  MMáárr
vvaaggyy  kkéétt  óórráájjaa  hhaallllggaattoomm,,  nnééhhaa  oollyyaann  ttöörrttéénneetteett  iiss  eellõõhhoozz,,  aammiirrõõll  aazzttáánn
kkéérrii,,  nneehhooggyy  lleeíírrjjaamm..  NNeemm  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  nneemm  iiggaazz,,  eelllleennkkeezzõõlleegg::  nnaaggyyoonn
iiss  aazz,,  ddee  nneemm  mmiinnddeennkkii  vveennnnéé  jjóó  nnéévveenn,,  hhaa  aa  nnyyiillvváánnoossssáágg  eellõõtttt  ffeelliiddéézz--
nnéénnkk  vviisseelltt  ddoollggaaiikkaatt..  PPeerrsszzee  eeggyy  iillyyeenn  ggaazzddaagg  éélleettúúttttaall  rreennddeellkkeezzõõ  eemm--
bbeerr,,  mmiinntt  aammiillyyeenn  aazz  iizzssáákkii  FFrraannkkóó  JJáánnooss,,  aakkaarrvvaa--aakkaarraattllaannuull  ssookkaatt  lláá--
ttootttt  ééss  hhaallllootttt  aazz  iiddõõkk  ssoorráánn..  VVáállllaallkkoozzóóii  ssiikkeerreeiinneekk  ttiittkkaa  oolltthhaattaattllaann  éérr--
ddeekkllõõddéésséébbeenn,,  nnyyiittoottttssáággáábbaann,,  kkoorrrreekkttssééggéébbeenn,,  kköözzvveettlleennssééggéébbeenn  ééss
öönnzzeettlleennssééggéébbeenn  rreejjlliikk..

FFeellvvéétteellüünnkk  aa  kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HHáázz  eellõõtttt  kkéésszzüülltt,,  
aammeellyynneekk  rreennddsszzeerreess  ttáámmooggaattóójjaa  aazz  iizzssáákkii  FFrraannkkóó  JJáánnooss
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– A piaci igények jelentõsen nö-
vekedtek. Ahhoz, hogy verseny-
elõnyünket megõrizzük, állandó
megújulásra, új termékek folya-
matos bevezetésére, technológiai
fejlesztésekre van szükség – indo-
kolta az elmúlt idõszak jelentõ-
sebb változásait JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnnéé. 

– Árukínálatunk külsõ megjele-
nését új grafikai elemekkel tettük
az eddigieknél is vonzóbbá. Ko-
rábbi négy termékcsaládunkat ki-
egészítettük az 500 grammos,
dobozos kiszerelésû 4 tojásos
tésztákkal. Ezeket cérnametélt,
csipetke, csipkés csusza, hosszú-
metélt és lúdgége formátumok-
ban forgalmazzuk. Csomagolás-
technikánk úgyszintén megújult:
áttértünk a „négyél hegesztett”
talpas tasakokra. Vonzóbb meg-
jelenést ad a termékeknek, egy-
ben hatékonyabb védelmet nyújt
a külsõ behatások ellen – ismer-
tette a közelmúlt fejlesztéseit a
cégtulajdonos. 

– 200 grammos kivitelben,
másfél éve került piacra további
nyolcféle 8 tojásos termékünk.
Ezek eperlevél, lúdgége, nagy-
kocka, préseltcsiga, tarhonya,
kiskocka, zabkocka és csipetke
formátumban kerülnek az üzle-
tekbe. Nem sokkal késõbb továb-
bi termékekkel bõvült az eddig is

széles termékkínálat. Új formátu-
mokat vezettünk be, úgymint:
levesgyöngy, grízgaluska, zsemle-
kocka, kruton, palacsintametélt.
Legfrissebb újdonságaink pedig
az 500 grammos 5 tojásos
lasagne tészta, illetve a szintén
500 grammos 4 tojásos pirított
tarhonya.

– Igazodva a megnövekedett
piaci igényekhez új, 1100 raklap
kapacitású logisztikai raktárat
hoztunk létre nemrégiben azzal a
céllal, hogy növeljük termelési
kapacitásunkat, optimalizáljuk
vállalati mûködésünk hatékony-
ságát, továbbá új bel- és külföldi

piacokon jelenjünk meg úgy,
hogy a tõlünk megszokott kiváló
minõséget hosszú távon is tartani
tudjuk – tette hozzá. – Céljaink
között szerepelt továbbá, hogy
fejlesztéseinkkel párhuzamosan
ne kényszerüljünk csökkenteni a
jelenlegi dolgozói létszámot, va-
lamint megõrizzük korábbi be-
szállítói volumenünket. Mindezt

pályázati forrásból, banki hitel és
önerõ bevonásával valósítottuk
meg. 

– Ma elmondhatjuk magunk-
ról: az elmúlt két és fél év közös
erõfeszítései, továbbá termék- és
technológiai fejlesztéseink jóvol-
tából megõriztük belföldi pozíció-
inkat. Gyártani már nagyon tu-
dunk, de a piac után is nagyon
menni kell. Éppen ezért az egész
országot lefedõ üzletkötõi háló-
zatot hoztunk létre. Új munkatár-
sakat alkalmazunk e téren. Terü-
leti képviselõink segítségével napi
kapcsolatban vagyunk kereske-
delmi partnereinkkel széles e ha-

zában. Emellett minden bemuta-
tón, boltvezetõi ankéton részt ve-
szünk, rendszeresen promóciókat
szervezünk.

– Termelésünk 60 százalékát
itthon, 40 százalékát külföldön
értékesítjük. Kivitel vonatkozásá-
ban jelentõs elõrelépést könyvel-
hettünk el. Fõbb exportterületeink
mellett – Svédország, Ausztria,
Szlovákia, Románia, Cseh Köz-
társaság, Észtország, Litvánia,
Kanada – beléptünk az Amerikai
Egyesült Államok piacára is. 

– Újabban érezhetõen növek-
võ igény mutatkozik a tojásnélkü-
li tésztákra, melyek elõállítása
nem tartozik ugyan a fõ profi-
lunkba, de különféle formátu-
mokban mégis raktárkészleten
tartjuk, folyamatosan gyártjuk. A
magyar gasztronómiai hagyomá-
nyoknak köszönhetõen változat-
lanul nagy érdeklõdést tapaszta-
lunk az általunk jobban preferált
magas tojástartalmú házitészták
iránt. Kis- és nagytételben egy-
aránt gyártunk, szállítunk; egy
raklaptól akár két-három kami-
onnyi mennyiségig – tájékoztatta
lapunkat Juhász Sándorné. –
Rendelkezünk még szabad kapa-
citásokkal, ezért gõzerõvel dolgo-
zunk piacaink bõvítésén és továb-
bi fejlesztéseket is fontolgatunk.
Gyártás vonatkozásában a minõ-
ség, tisztaság és a pontosság
alaptényezõk. Minõség terén nem
szabad „megcsúszni”, tehát fon-
tos a kiváló liszt és tojás. Ezek ad-
ják ugyanis a tészta beltartalmát.
Célunk, hogy termékeinket minél
több formátumban gyártsuk a jö-
võben. Üzenjük mindenkinek: az
Izsáki Házitészta hosszú távon bír-
ni fogja! Vannak bõven terveink!

Izsáki Házitészta Kft.

Minőség, tisztaság, pontosság
TTaavvaallyy  ttaavvaasssszzaall  jjáárrttuunnkk  uuttoolljjáárraa  aazz  IIzzssáákkii  HHáázziittéésszzttaa  KKfftt..  tteelleepphheellyyéénn..
AAkkkkoorr  aarrrróóll  sszzáámmoolltt  bbee  JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé,,  aa  ccéégg  ttuullaajjddoonnoossaa,,  hhooggyy  tteell--
jjeess  aarrccuullaattvváállttáássssaall,,  úújj  tteerrmméékkeekk  bbeevveezzeettéésséévveell  ééss  ffoollyyaammaattooss  tteecchhnnoollóó--
ggiiaaii  ffeejjlleesszzttéésseekkkkeell  eerrõõssííttiikk  ppiiaaccii  ppoozzíícciióóiikkaatt..  NNaappoonnttaa  1155--2200  ttoonnnnaa  hháá--
zzii  jjeelllleeggûû  ttéésszzttáátt  áállllííttaannaakk  eellõõ  2211..  sszzáázzaaddii  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk  mmeeggffeelleellõõ
kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  JJeelleennlleegg  mmiinntteeggyy  5500  ffaajjttaa  kküüllöönnbböözzõõ  ffoorrmmááttuummúú  tteerrmméé--
kkeett  ttuuddnnaakk  aajjáánnllaannii  üüggyyffeelleeiikknneekk  aa  ttõõllüükk  mmeeggsszzookkootttt  ffoollyyaammaattoossaann  kkiivváá--
llóó  mmiinnõõssééggbbeenn..  ––  MMii  ttöörrttéénntt  hháázzuukk  ttáájjáánn  aazz  eellmmúúlltt  iiddõõsszzaakkbbaann??  VVáássáárr--
llóóiikk  mmiillyyeenn  úújjddoonnssáággookkrraa  sszzáámmíítthhaattnnaakk??  ––  EEnnnneekk  jjáárrttuunnkk  uuttáánnaa  IIzzssáákkoonn..
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Ismert mondás, hogy minden el-
bocsátás egy új karrier kezdete, és
ez Mezei Mihály esetében ugyan-
csak beigazolódott. A privatizációk
után ugyanis búcsút kellett monda-
nia az Izsáki Állami Gazdaság
Agárdy-telepi Pincészetének, ahol
a borászat és a pezsgõgyártás bûv-
körében több mint két évtizeden át
dolgozott. 

Ismerte az Eger környéki borvidé-
ket, hiszen üzemvezetõként kap-
csolatban állt az itteni szõlõterme-
lõkkel és pincészetekkel. S mivel
akkoriban már privatizálták a
tibolddaróci téeszt, felszámolás
alatt állt az Egervin. Vállalkozó
kedv viszont nemigen mutatkozott,
inkább az látszott, hogy hagyják
tönkremenni az ültetvényeket, üze-
meket, pincéket. Ezzel együtt az
értékük is folyamatosan csökkent.
Így az izsáki szakembernek igen
olcsón sikerült megvennie – a vég-
kielégítésként kapott pénzbõl – az
Egervin két romos pincéjét, 30
hektárnyi gondozatlan szõlõültet-
vényt, és családi összefogással ne-
kilátott a rendbetételüknek.

Ekkor alakult meg a Mezei Szõ-
lõbirtok és Pincészet Kft., s az az-
óta eltelt negyed évszázad során
rendszeresen pályázott valamilyen
állami támogatásra. Az így elnyert
összegekbõl, illetve az egyre nö-
vekvõ bevételeikbõl folyamatosan
bõvítettek, korszerûsítettek, vissza-
forgatva a tibolddaróci birtokba
szinte minden forintot. Ma már
mintegy 100 hektárnyi területen
gondoz szõlõt ez a vállalkozás. Si-

került szinte minden munkát gé-
pesíteniük, a talajmûveléstõl a
permetezésen át a szüretelésig.
Korszerû, hûtõrendszerrel és pa-
lackozóval rendelkezõ, számító-
gép vezérelte szõlõfeldolgozójuk
mellett, 2012-ben elkészült a leg-
korszerûbb nyugati technikával
felszerelt, 1500 hektós tartályka-
pacitású új pezsgõüzemük, ahol
évente félmillió palacknyi remek
nedût tudnak elõállítani.

A neves borász elmondása sze-
rint a tradíciók is kötelezik a cégü-
ket arra, hogy elsõdlegesen a ki-
váló minõségre koncentráljanak.
(A térség hajdanán Törley termõ-
területe volt.) Boraikhoz hasonló-
an, extra száraz, száraz, muskotá-
lyos, félédes és félszáraz pezsgõ-
bõl álló, piacindító kollekciójuk
Mezei néven került a kiskereske-
delmi hálózatba és a szupermar-
ketek polcaira.

– A termõterületeink folyamatos
növelésének, illetve a folyamatos
szõlõtelepítéseinknek köszönhetõ-
en, az összesen mintegy 12 ezer
hektóliteres tárolói kapacitásunkat
ma már csaknem megtölti a saját
termésünk. Pláne most, hiszen a
szõlõ felénk mennyiségileg és mi-
nõségileg egyaránt remeknek
mondható az idén. Vagyis már
csak kevés, gondosan válogatott,
kiváló minõségû szõlõt vásárolunk
fel a környéken a bor- és pezsgõ-
gyártáshoz – mondta el lapunknak
MMeezzeeii  MMiihháállyy.

– Sajnos azt kell mondanom,
hogy a pezsgõfogyasztásnak még
nem igazán alakult ki igényessé-
get, minõséget preferáló kultúrája
hazánkban. Sokan csak az év vé-
gén vesznek valami olcsó – pezs-
gõnek nevezett – habzó italt, hogy
pukkanthassanak vele a szokásnak
megfelelõen, ha éjfélt üt az óra
szilveszterkor. Belekóstolnak, per-
sze nem ízlik, és szinte egész évben
marad bennük a tudat, hogy nem
jó, nem szeretik. Ha egyszer meg-
kóstolnának egy minõségi pezsgõt
– amilyen a mi üzemünkben is ké-
szül, kiváló borokból – más lenne
a véleményük. Ettõl függetlenül
nincs okunk panaszra, ezek a ter-
mékeink is egyre népszerûbbek a
fogyasztók körében. A minap egy
szombathelyi civil szervezet – a bol-

tokban kapható italok minõségét
rangsorolva – díjazta elsõk között
termékeinket.  

– Most több országgal is foly-
nak tárgyalásaink boraink, pezs-
gõink exportálását illetõen. A si-
kereink ellenére nehéz nem észre-
venni az anomáliákat sem a hazai
bortermelés és a külföldi forgal-
mazás terén. Itt abban látom a
problémát, hogy a több százezer
hektáros szõlõkkel rendelkezõ,
egy-egy borfajtából hatalmas
mennyiségek és stabilan jó minõ-
séget produkáló nyugati szövetke-

zeti borászatok mellett a széttago-
lódott magyar bortermelõk na-
gyon nehezen tudnak labdába
rúgni. Nagy gépparkjaikkal, szá-
mítógépek vezérelte pincészeteik-
kel, laboratóriumaikkal gyorsan
reagálnak minden piaci kihívásra,
s a szövetkezés, az összefogás jel-
lemzi õket. Ellentétben a magyar
bortermelõkkel (tisztelet a kevés
kivételnek). Hazánkban van 19
borvidék, több száz borászat,
mindegyiknek 10-20 fajta bora, s
ilyen felállással tényleg nehéz lab-
dába rúgni a világpiacon. Mert
még ugyanaz a szõlõ sem ugyan-
azt a minõségû bort adja, ha más
a termõtalaj, más a növényvéde-
lem, a tápoldat, a borkezelés, a
tárolás. Egy szövetkezõ, egységes
borászat már a szõlõtelepítésekkel
kezdõdik, s azután össze kellene
hangolni sok minden mást, hogy
versenyképesek legyenek a ma-
gyar borfajták. Mert így óhatatlan,
hogy egységesen nem tudnak fel-
lépni a kereskedelemben, és a pi-
ac természetesen kihasználja a
bortermelõknek ezeket a kedve-
zõtlen pozícióit.

Az Izsáki Sárfehér Napok ren-
dezvénysorozaton minden évben
– most is – részt vesz a Mezei Szõ-
lõbirtok és Pincészet Kft., saját
standon kínálva termékeit a város
fõterén. Mert Mezei Mihály, máig
megmaradt tõsgyökeres izsáki-
nak. Olyannyira, hogy inkább he-
tente kétszer-háromszor is ingázik
lakhelye és a távoli Tibolddaróc
között (270 kilométer autópá-
lyán), immár 25 esztendeje.    

MMeezzeeii  SSzzõõllõõbbiirrttookk  
ééss  PPiinnccéésszzeett  KKfftt..

TTiibboollddddaarróócc,,  SSzzéécchheennyyii  úútt  55..
TTeell..  ééss  ffaaxx::  4499//333377--003355

MMoobbiill::  3300//998833--88883311
mmeezzeeiippiinncceesszzeett@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Izsáki borász birodalma a Bükkben
AA  kköözziissmmeerrtt  iizzssáákkii  bboorráásszznnaakk,,  MMeezzeeii  MMiihháállyynnaakk,,  aa  ccssaallááddii  ttrraaddíícciióótt  kköö--
vveettvvee  eeggyyeenneesseenn  vveezzeetteetttt  aazz  úúttjjaa  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKeerrttéésszzeettii  FFõõiisskkoollaa  sszzõõllõõ--
ggyyüümmööllccss  sszzaakkáárraa,,  mmaajjdd  aa  ffõõvváárroossii  KKeerrttéésszzeettii  EEggyyeetteemm  ÉÉlleellmmiisszzeerrmméérr--
nnöökkii  KKaarráánnaakk  bboorráásszz  sszzaakkáánn  sszzeerrzzeetttt  ddiipplloommáátt..  DDoollggoozznnii  sszzüüllõõvváárroossaa  ááll--
llaammii  ggaazzddaassáággáábbaann  kkeezzddeetttt,,  ss  vvééggiiggjjáárrvvaa  aa  rraannggllééttrráátt,,  aa  bboorráásszzaattii  üüzzeemm
vveezzeettõõjjeekkéénntt  éérrttee  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss..
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– Eredeti végzettségem mezõgaz-
dasági gépszerelõ, de a tanult
szakmában sohasem dolgoztam.
Szeretem a fém- és famunkát, a
kertészkedést és sok minden mást,
de gyakorta érzem hátrányát an-
nak, hogy túl sok minden érdekel.
Ettõl függetlenül, ha újrakezdhet-
ném, csak annyit változtatnék,
hogy elvégezném a képzõmûvé-
szetit. Ez ugyanis eddig kimaradt
az életembõl. Más pályát nem vá-
lasztanék, csak a festészetet, örö-
kös tanulásra ítélve magam.
Eleinte családját kezdte rajzolgat-
ni. Felesége az egyik õszi napon
említette: van egy festõ barátja
Orgoványon, Maszlik István, ha
gondolja, menjen el hozzá. 
– Maszlik István akkoriban egye-

bek mellett elég sok tájképet fes-
tett. Mûvészetét – akárcsak ma –

az álomszerû sejtelmes világ jelle-
mezte. Összességében minden
adott volt ahhoz, hogy tájakat fes-
sünk. Magam is kimentem jó pár-
szor… Megmutattam neki, amiket
készítettem. Utána másokat is fel-
kerestem, próbálva kapcsolatokat
építeni. Elindultak a táborozások,
ahol általában mindenki tájképet
festett, de ehhez is kitartás kell, s
talán ez tetszik legjobban az
egészben.

– Nyolc éve élek ezen a tanyán
– mutatott körbe az igényesen fel-
újított parasztházban, illetve a
hozzá tartozó, remekül gondozott,
szekerekkel, falusi szerszámokkal
díszes, sajátos hangulatot árasztó
kertben. – Itt volt az a lelki nyuga-
lom, ami egy festõnek kell. Azért
csak volt, mert megszületett ben-
nem az elhatározás: eladom. Ész-

szerûtlen döntés, mert mostanra
alakult ki teljes pompájában, de
családi okom miatt meg kell vál-
nom tõle. Egyébként meg túl sok
dolog vonta el itt a figyelmemet a
festészettõl, hiszen rengeteg fel-
adat hárult rám a ház körül. Húsz-
éves álom ér ezzel véget, de meg-
ígértem magamnak: máshol
megvalósítom ugyanezt, kisebb
méretben. Emlékként csupán any-

nyi marad belõle nekem, hogy a
National Geographic következõ
kiadványában, a Kiskunsági
Nemzeti Parkról szóló fejezetben
viszontláthatom majd ezt a tanyát,
ha nosztalgiázni lesz kedvem. 
– Három mûvésztáborban jártam
legutóbb: Békésben, Csete
Györgynél, azután Tiszakécskén,
majd Erdélyben, Kaprikbányán. A
Hírös Hét keretében felkérésre ki-
állítást rendeztem kecskeméti és
környékbeli alkotók festményei-
bõl. Szeptemberben Lakitelekre,
Tihanyba, Sölytörre megyek, októ-
berben pedig hatodik alkalommal
szervezem meg az Õszi Izsáki Al-
kotótábort. Jövõre, a húszéves ju-
bileumom alkalmából egy na-
gyobb szabású kiállítást szeretnék
rendezni Kecskeméten, remélhe-
tõleg a Hírös Agórában, de errõl
már egy új helyen, egy másik ház-
ban beszélgetünk majd – nyújtot-
ta kezét búcsúzáskor.

(Németh Ferenc honlapja:
www.nemethferenc.hu)

Tornácos beszélgetés egy alkotói útról
NNéémmeetthh  FFeerreenncc  iizzssáákkii  ffeessttõõmmûûvvéésszz  hháázzáánnaakk  ttoorrnnááccáánn  bbeesszzééllggeettttüünnkk..
TTaavvaallyy  uuggyyaanniitttt  mmeessééllttee,,  hhooggyyaann  kkeezzddeetttt  aazz  eeccsseetttteell  iissmmeerrkkeeddnnii  hhaajjddaa--
nnáánn..  KKaappccssoollaattaa  aa  ffeessttéésszzeetttteell  eeggyy  ''9977--eess  hhaajjddúússzzoobboosszzllóóii  nnyyaarraalláásshhoozz
kkööttõõddiikk..  AA  ffüürrddõõ  bbeejjáárraattáánnááll  ppoorrttrréérraajjzzoollóókk  aallkkoottttaakk,,  ss  õõkkeett  ffiiggyyeellvvee  eell--
hhaattáárroozzttaa::  õõ  iiss  mmeeggpprróóbbáállkkoozziikk  vvaallaammii  hhaassoonnllóóvvaall..  EEnnnneekk  1199  éévvee..

NNéémmeetthh  FFeerreenncc  iizzssáákkii  ffeessttõõmmûûvvéésszz
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� Szeretnél munkahelyet váltani, de nem értesz az
irodai munkához?

� Nem szeretnél elbukni egy jó állást csak azért,
mert nincs profi számítógépes tudásod?

� Szeretnél úgy gépelni, hogy közben ne kelljen a
billentyûket vizslatnod?

� Szeretnéd, ha a munkaerõpiacon te is labdába
rúghatnál?

� Nincs idõd hosszú hónapokig tanfolyamra járni?
� Jó lenne gyorsan és magabiztosan használni az

internet adta lehetõségeket anélkül, hogy mások
állandó segítségére kellene támaszkodnod?

� És szeretnél kedvezõ áron tanulni?

Mindezt néhány hét alatt megszerezheted! Ked-
ves, profi tanároktól, ahol garantálják, hogy meg-
szerzed a tudást, nem csak eljársz az órákra!

KÉPZÉSEINK:

GÉPÍRÁS
Modulok:
� Hivatalos levél formázás, szerkesztés
� Microsoft Powerpoint használat
A tanfolyam ára: (60 órás) 59.000 Ft/8 hét

IRODAI SZÁMÍTÓGÉPKEZELÕ
Modulok:
� Gépírás – sebességfokozással
� Hivataloslevél-formázás, -szerkesztés
� Microsoft Word szövegszerkesztõ-használat
� Microsoft Excel táblázatkezelõ program 

használata
� Internethasználat
A tanfolyam ára: (120 órás) 109.000 Ft/15 hét

IRODAI ALKALMAZÁSOK TANFOLYAM 
A tanfolyam elõfeltétele: számítógépes alapis-
meretek. Ha valaki nem rendelkezik ezen isme-
retekkel, akkor javasoljuk, hogy elõször végezze
el a számítástechnikai alapismeretek tanfolya-
munkat!

Modulok:
� Microsoft Word szövegszerkesztõ-használat
� Microsoft Excel táblázatkezelõ program 

használata
� Power Point prezentációk, elõadások készítése
� Internetes levelezés (e-mail) és netikett 

szabályai
A tanfolyam ára: (84 órás): 69.000 Ft/10 hét

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK 
TANFOLYAM 
Modulok:
� Számítógép felépítése
� Microsoft Word szövegszerkesztés alapjai
� Microsoft Excel táblázatkezelés alapjai
� Internethasználat
� e-mail-küldés, levelezés
A tanfolyam ára: (40 órás): 39.000 Ft/5 hét

KEDVEZMÉNYES ÁRON BÉRELD KI TERMÜNKET!

Igényesen felszerelt, Windows10 operációs
rendszerrel ellátott, klimatizált számítógép-
termünk szabad kapacitás esetén bérelhetõ,

akár a délelõtti órákban is!
14+1 tanári gép áll rendelkezésre!

HÍRÖS KÉPZÕ
A Hírös Képzõ szeptember 19-én megnyitja kapuit Kecskemét belvárosában, számítógépes és
irodai jellegû képzéseivel, felnõttek részére. A képzések heti két alkalommal, 16-tól 20 óráig, 

illetve igény szerint szombaton 8-tól 12 óráig tartanak.

Bõvebb információ: 
Miklós Endre �� Tel.: 06-70/775-3159

e-mail: miklosendre@gmail.com
www.hiroskepzo.hu (hamarosan indul)

A tanfolyam helye: 
Kecskemét, Széchenyi tér 14., 1. emelet 

(Északi térfal)
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A csomag tartalma:
� szállás kétágyas szobában 2 fõ részére 2 éjszakára hétköznapokon és

hétvégén is felár nélkül
� bõséges villásreggeli naponta 7:30- 9:30 között
� Garai pi víz kúra a szállodában tartózkodás alatt korlátlanul
� korlátlan wellness használat (nyitvatartási idõ alatt) 

(úszómedence 26-28 C°, pezsgõfürdõ 33-36C°, sókamra, 
szauna 15-20 óra között),

� napozóterasz napozóágyakkal, napernyõvel
� 50%-os masszázs utalvány 1 alkalommal felnõttenként, az utalványok

össze nem vonhatóak
� ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetõség a szálloda egész területén
� szobaszéf egyénileg állítható biztonsági kóddal
� hajszárító a szobákban
� éjjel-nappali portaszolgálat
� kozmetikai kezelések, pedikûr, manikûr árából 10% kedvezmény
� mosás - vasalási lehetõség
� grillezési lehetõség
� a tófürdõre térítésmentesen kérhetõ úszógumi a recepción
� a recepción engedményes árú tófürdõ belépõ vásárolható, 

kedvezmény 10%

Ágnes Hotel
8380 Hévíz, Honvéd u. 7.

Tel.: 06-83-340-450
agneshotel.heviz@gmail.com

www.agneshotel.hu

ŐSZ VÉGI WELLNESS
Hévízen az ***Ágnes Hotelben 24.900 Ft−ért

hétvégén is felár nélkül. Eredeti ár 64.000 Ft, 
a kedvezmény mértéke 62%

A kupon beváltható 2016.10.03.–12.22. között

A kecskeméti Mikulás Ferenc, a
Kecskemétfilm Kft. ügyvezetõ
igazgatója a Prima Primissima-díj
tíz kategóriájából a Magyar Nép-
mûvészet és közmûvelõdés kate-
gória díjáért versenyezhet.

A Prima Primissima-díj tíz kate-
góriájának harminc jelöltje ösz-
szesen 250 millió forintot kap a
magas erkölcsi elismerés mellett;
a Junior és megyei Primák továb-
bi 130 kitüntetést vehetnek át,
több mint 150 millió forint pénz-
díjjal – jelentette be kedden Bu-
dapesten a Prima Primissima Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke.

Csányi Sándor elmondta,
hogy a 14. alkalommal meghir-
detett díj struktúrája nem válto-
zik: minden kategóriában három
jelölt (Prima) közül kerül ki a
Prima Primissima díjazottja; a
Primák 5 millió, a Primissimák
15 millió forintot vehetnek át a

díj mellé. Mint hang-
súlyozta: a tizennégy
éve Demján Sándor
által alapított, négy
éve az OTP által
fenntartott díjról el-
mondható, hogy tra-
dícióvá vált.

A Junior és megyei
díjazottakkal együtt
már 1700-an kaptak
díjat az alapítványtól.
A Primák és
Primissimák közé az
idei kitüntetettekkel együtt már
430-an tartoznak, õk összesen
3,5 milliárd forintot kaptak az
elismerés mellé – számolt be a
kuratórium elnöke

A jelöltek köre idén is rendkí-
vül széles volt, hétszáz kiválóság
közül választották ki a harminc
Primát; a legtöbb jelölés a szín-
ház- és filmmûvészet kategóriá-

ban érkezett – közölte CCssáánnyyii
SSáánnddoorr, hozzátéve: az elõzetes
jelöltek közül az adott területek
szakértõinek javaslatai alapján
választottak Primákat.

Irodalom, színház- és filmmû-
vészet, képzõmûvészet, népmû-
vészet, zenemûvészet, tudomány,
oktatás, építészet, sajtó és sport
kategóriákban osztanak díjat eb-

ben az évben is. Mint megtud-
tuk, Maczkó Mária népdaléne-
kes, Mikulás Ferenc stúdióveze-
tõ, producer és Szokolay Dongó
Balázs népzenész a Magyar
Népmûvészet és közmûvelõdés
kategória díjáért versenyezhet. A
hagyományokhoz híven idén is
választanak közönségdíjast –
mondta el Csányi Sándor, aki ki-
emelte a harminc év alatti tehet-
ségeket elismerõ Junior Prima-
díjak, valamint a megyei Prima
díjak fontosságát is.

– Hosszú, kemény küzdelmek-
kel és szép sikerekkel teli úton
haladhatott az életem eddig, re-
mek rajzfilmes alkotók társasá-
gában. A legnagyobb kitüntetés
ez, minden más csak ráadás –
vallja a Kecskeméti Animációs
Filmfesztivál atyja, akinek annyi
sok népszerû rajzfilmes produk-
ciót köszönhetünk.  

Prima Primissima

Mikulás Ferenc a jelöltek között
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A Farkas Ágó Power Plate és
Életmód Stúdió tulajdonosa
újból kitett magáért. Nemrégi-
ben nagy mennyiségû élelmi-
szerrel (burgonyával, hagymá-
val, kolbásszal) gazdagította a
kecskeméti Karol Wojtyla Ba-
rátság Központ éléskamráját.
A minap pedig remek ebéddel
lepte meg a ház gondozottja-
it, amit Kurgyis Illés, a Nagy-
kõrösi Pünkösdi Gyülekezet
önkéntese egy-egy doboz ká-
posztakonzerv adománya egé-
szített ki.

Farkas Ágó adománya

Az új iskola átadása után a
tanyai közösségi ház üresen
maradt, a továbbiakban csak
misézõ helyként szolgált. So-
kan még most is nosztalgiával
gondolnak vissza az épület
fénykorára. A környéken ki-
emelkedõnek számított a hit-
élet, pedig saját papjuk sosem
volt, a környékbeli települések-
rõl ingázott oda rendszeresen
lelkipásztor. A matkói búcsú
napján, Péter-Pálkor 100-150
hívõ gyûlt össze a kápolnában,
püspökjáráskor ugyancsak so-
kan megjelentek. Az ünnepek
most is sokakat vonzanak, a va-
sárnapi miséken pedig általá-
ban 20-40 helybéli vesz részt.

Sinkó András is Matkón lakik,
egy szerb-magyar cégnél dol-
gozik, telephelyük a faluban
van. Büszke rá, hogy szülei még
ebbe a tanyai iskolába jártak,
talán ezért is szívügye az épület
megmentése. Hogy a helyiek
összefogásával idáig eljutottak,
annak elõzménye van.

– Két éve sikerült renoválni a

kápolnához közeli kõkeresztet,
melyet ötven esztendeje állított
egy hívõ – meséli SSiinnkkóó  AAnnddrrááss,
a Poliext-Csövek Kft. kereske-
delmi vezetõje. – A feszület ál-
datlan állapotára Busáné Irénke
néni hívta fel az önkormányzat
figyelmét, és a kecskeméti Ba-
rátok templomában Bárkányi
Ernõ atyától is segítséget kért.
Egy percig sem volt kérdés,
hogy felkarolom az ügyet, aho-
gyan a helyi vállalkozók is az el-
sõ szóra csatlakoztak adomá-

nyaikkal. A kõszobrászati mun-
kákat a kiskunfélegyházi Bozóki
testvérek végezték. Támogatta
kezdeményezésünket az útszéli
feszületek megmentésében je-
leskedõ kecskeméti Porta Egye-
sület. Farkas P. József mellett
sokat köszönhetünk Mák Kornél
alpolgármesternek és Sipos
László önkormányzati képvise-
lõnek is.

A matkói hívek és vállalkozók
áldozatos hozzáállásával 2014-
ben megszépült a kõkereszt,
melyet dr. Bábel Balázs Kalo-
csa-Kecskemét érseke szentelt
fel. A metropolita egyébként
szívén viseli a kápolna sorsát,
már négyszer celebrált itt szent-
misét. Sinkó András pedig szin-
te észrevétlenül lett a mentõak-
ció fõszervezõje. De nem szeret-
né, ha bárki is eltúlozná a sze-
repét, amit tesz, azt önzetlenül
teszi.

A keresztfelújítás sikerén fel-
buzdulva a lokálpatrióták elha-
tározták, hogy a kápolnát is
megmentik. A százéves épület
tetõszerkezete életveszélyessé
vált, s megérett az idõ a külsõ
és belsõ renoválásra is. Azóta
kicserélték a tetõszerkezetet,
helyreállították a fatornyot,
megtörtént a külsõ tatarozás,
modern nyílászárókat és színes
üvegablakokat építettek be. Je-

lenleg a belsõ terek felújítása
zajlik a padlótól a mennyezetig.
Korszerûsítik az elektromos
rendszert, infrafûtést építenek
ki, és új padokkal rendezik be a
kápolnát. A teljes költség meg-
közelíti a 20 millió forintot, amit
adományokból, illetve önkor-
mányzati és egyházi támogatás-
ból finanszíroznak. A tervek sze-
rint õsszel visszaállhat a mise-
rend, az ünnepélyes átadást és
az érseki szentelést pedig 2017-
ben szeretnék megtartani.

A katolikus közösség lelki éle-
tét két éve Kiss Vilmos plébános
vezeti. Vasárnaponként Helvéci-
áról jár át ide misézni. Mint
mondja, korábbi szolgálati he-
lyein, köztük Ladánybenén,
Kunbaracson is találkozott az
összefogás szép példáival. Ami
a matkópusztai kezdeményezést
illeti: õt is magával ragadja a
szervezõk lendülete. Kezdetben
gondoltak arra is, hogy lebont-
ják az iskolakápolnát és új
templomot építenek a helyébe,
de mivel a matkói emberek túl-
ságosan kötõdnek az épülethez,
elvetették az ötletet. Bizonyára
sokan kíváncsiak lesznek majd
a megszépült kápolnára, az
atya pedig reménykedhet ab-
ban, hogy aki egyszer átlépi Is-
ten házának küszöbét, az más-
kor is visszatér oda.

Jövőre tervezik az érseki szentelést

Kápolna a matkói határban
EEggyy  kkuukkoorriiccáássssaall  kköörrbbeeöölleelltt  iisskkoollaakkááppoollnnaa  rreejjttõõzzkkööddiikk  aa  mmaattkkóóii  hhaattáárr--
bbaann,,  mmeellyynneekk  hhaallvváánnyy  ssáárrggáárraa  ffeesstteetttt  ffaallaa,,  sszzeerréénnyyeenn  mmaaggaassooddóó  ttoorrnnyyaa
nneemm  llááttsszziikk  ttúúll  mmeesssszziirree..  ÉÉppppeenn  ccssaakk  aannnnyyiirraa  mmuuttaattjjaa  mmeegg  mmaaggáátt,,  hhooggyy
iirráánnyytt  mmuuttaassssoonn  aazz  ooddaa  ttaarrttóó  eemmbbeerreekknneekk..  KKeeccsskkeemméétt--MMaattkkóóppuusszzttaa  kkaa--
ttoolliikkuuss  hhíívveeii  llaassssaann  sszzáázz  éévvee  jjáárrnnaakk  iiddee  sszzeennttmmiisséérree..  AA  ddaalliiááss  iiddõõkkbbeenn
kkeettttõõss  sszzeerreeppeett  ttööllttöötttt  bbee  aazz  ééppüülleett::  hhéétt  kköözzbbeenn  iisskkoollaakkéénntt  sszzoollggáálltt,,  vvaa--
ssáárrnnaapp  ppeeddiigg  aa  lleellkkii  nnyyuuggaalloommrraa  vváággyyóókknnaakk  aaddootttt  ootttthhoonntt..

SSiinnkkóó  AAnnddrrááss
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AA  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  üüggyyvveezzeettõõjjee,,  KKooll--
lláárr  CCssaabbaa  ggoonnddoozzáássáábbaann  jjeelleenntt
mmeegg  aa  LLaajjoossmmiizzssee  ––  jjáásszzookk  aa  KKiiss--
kkuunnssáágg  ppeerreemméénn  ccíímmûû,,  kkiivviitteelléébbeenn
ééss  ttaarrttaallmmáábbaann  iiss  rreennddkkíívvüüll  iiggéé--
nnyyeess,,  55--88..  oosszzttáállyyooss  áállttaalláánnooss  iiss--
kkoolláássookk  sszzáámmáárraa  íírrootttt  oollvvaassóó--
kköönnyyvv,,  aammii  ddrr..  KKüürrttii  LLáásszzllóó  eeggyyeettee--
mmii  ttaannáárr  mmuunnkkáájjaa..  AA  kköötteetteett  nnéé--
hháánnyy  nnaappjjaa  tteelltt  hháázzaass  éérrddeekkllõõddééss
mmeelllleetttt  mmuuttaattttaa  bbee  sszzeerrzzõõjjee  ééss  kkii--
aaddóójjaa  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  mmûûvveellõõddééssii
hháázzbbaann..  

Mi az a darázskõ? Meddig hall-
hattuk a városunk területén letele-
pedett kunokat kun nyelven be-
szélni? Hogy néztek ki a kun fal-
vak és a mizsei házak a török hó-
doltság alatt? Honnan ered a
közmondás: „Sok van már a ro-
vásán”? Mi az a jász kirajzás? –
Ilyen és ehhez hasonló kérdések
megválaszolására vállalkozott ez
a rendhagyó helytörténeti olvasó-
könyv. Rendhagyó, mert Lajos-
mizse történetében ez az elsõ al-
kalom, hogy a helyi történelem
megelevenedik a lapokon és elrö-
pít bennünket távoli korokba.
Rendhagyó, mert dr. Kürti László
arra vállalkozott, hogy azok a di-
ákok is örömmel forgassák a
könyvet, akik szeretnék szülõváro-
suk történelmét jobban megis-
merni. Teszi mindezt forrásanya-
gok, középkori oklevelek, eredeti
jegyzõkönyvek, térképek, képek

alapján, mondák,
történetek elme-
sélésével. Segítsé-
gével beleshetünk
régmúlt idõk tit-
kaiba, hogy job-
ban megértsük,
kik vagyunk és
hová tartunk. 

– Ennek az ol-
vasókönyvnek az
ötlete nem most
született. Az
1990-es évek kö-
zepén szembesül-
tem azzal a tény-
nyel, hogy Lajos-
mizsének – más te-
lepülésekkel szemben – nincs írott
történelme. Ami akkor rendelke-
zésemre állt, az nagyon kevés és
felületes volt, és elkeserített az a
tény, hogy légbõl kapott informá-
ciók szálltak szájról-szájra múl-
tunkkal kapcsolatban. Ilyen pél-
dául, hogy a Pusztatemplom meg-
maradt romja Árpád-kori, amirõl
még önkormányzati kiadványok-
ban és az interneten is lehetett ol-
vasni. Sajnos ezek a tévhitek szá-
mos más területen is megmutatkoz-
tak. További fontos információk pe-

dig egyszerûen mintha nem léteztek
volna. Fontos tudni: az érdeklõdés
hiánya, az ismeretek hiányával ará-
nyos…

– A meghívóra egy tömör, s ma-
gyarázatot nem igénylõ idézetet vá-
lasztottam, amely így szól: „…a
gyermekeknek két dolgot kell ad-
nunk: gyökereket és szárnyakat.”
(Goethe). Ennél frappánsabban
egy mondatban talán ki sem lehet
fejezni, hogy miért született meg ez
a mû, amelyben a szerzõnek el-
évülhetetlen érdemei vannak – szólt

a megjelentekhez KKoolllláárr  CCssaabbaa ki-
adó. – Nagy megtiszteltetés és sze-
rencse, hogy egy ilyen nemes fel-
adattal foglalkozhatom. Bárkivel
beszéltem e téma kapcsán, min-
denki osztatlanul örült, biztatott, tá-
mogatott.

– Sajnálatos, hogy az elõdök egy
ilyen fontos ügyet nem vittek ered-
ményre. Mint lajosmizsei magam is
éreztem és érzem a helytörténet is-
meretének és az abból eredõ jó
dolgoknak a hiányát. A feltétlenül
szükséges megtartó erõt jelentõ –
és emberi létet is nemesítõ – közös-
ségi kultúra hiánya a falu, nagyköz-
ség és a város vezetõinek és értel-
miségének máig nagyon nagy
adóssága. Viszont az is elmondha-
tó, hogy a teljes jövõ a miénk, azt
formálni tudjuk, de csak oly mér-
tékben, amilyen arányban élünk is
a lehetõséggel! – hangsúlyozta a
könyvbemutatón Kollár Csaba.

A szerzõ és kiadó mindazonáltal
jó példával kíván elöljárni mások
számára, ami az egyes települések
kultúrtörténeti feldolgozását illeti.
A 183 oldalas keménykötésû
könyvbõl a kiadó 150 példányt
adományozott a lajosmizsei álta-
lános iskola könyvtárának, vala-
mint további 93 példányt más
könyvtáraknak, intézményeknek,
magánszemélyeknek. A könyv a
kiadójánál, a Mizsetáp Kft-nél sze-
rezhetõ be.

Lajosmizsei olvasókönyv

Gyökerek és szárnyak

Többször leírtuk már a kecskeméti
Free Line Kft. tulajdonosáról, a
Podmaniczky-díjas mûemlékvédel-
mi építészrõl, Király Józsefrõl, hogy
több civil megmozdulás aktív közre-
mûködõje, ugyanakkor mûvészet-
és sporttámogatóként is közismert.

Immár 15 éves hagyomány, hogy
Király József családi házába invitálja
a térségben élõ képzõmûvészek kivá-
lóságait egy hétvégére, ha beköszönt
az õsz. Kiváló lehetõség ez arra,
hogy az összegyûltek jobban megis-
merjék egymást és egymás alkotása-
it, kicseréljék tapasztalataikat, kötet-
lenül beszélgetve a hunyadivárosi
családi ház udvarán felállított para-
vánok vagy a terített asztal mellett.

– Egy baráti összejövetellel kez-
dõdött, ahol nyoma sincs a mai na-
pig a politikának. Õszinteség, vi-
dámság jellemzi – nyilatkozta KKiirráállyy
JJóózzsseeff, visszatekintve a kezdetekre.
– Úgy láttam a rendszerváltás utáni
években, hogy igen mostoha lett a

képzõmûvészek sorsa Kecskemét
környékén is. Jöttek az új generáci-
ók, s alig ismerték a régieket, ami
persze fordítva is igaz volt. Alig
akadtak kiállítási lehetõségeik, a
mûvészeti körök elsorvadtak, a vá-
rosi és megyei koordináció és me-

cenatúra úgyszintén Ez az állapot
szülte az ötletet, hogy minden évben
jöjjenek össze a házam udvarán,
ahol mindenki bemutathatja – ha
akarja – legújabb alkotásait, és is-
merkedjenek meg egymással job-
ban. A résztvevõk köre hamar kibõ-

vült galériatulajdonosokkal, mecé-
násokkal, szakírókkal, mûvészetba-
rátokkal, s igen hasznos, mindenki-
nek elõnyös kapcsolatrendszerek
alakultak, alakulnak ki.

– Valójában azért nyitottam meg
a Rákóczi úti Mûvész Kávézót is,
hogy nagyobb nyilvánosságot kap-
janak a bemutatkozási, összejöve-
teli lehetõségek, az év szinte min-
den napján. 

Kriskó János – aki az idei meg-
nyitót celebrálta – azt mondta, nem
tud ilyen találkozóról máshol. Hoz-
zátette: lehet Király Józsefet szeretni,
vagy nem szeretni a politikai néze-
tei miatt, de amit itt biztosít a kép-
zõmûvészeknek másfél évtizede, az
mindenképpen egyedülálló és pél-
damutató.

Másfél évtizedes hagyomány
Művésztalálkozó a Király−portán

KKoolllláárr  CCssaabbaa  kkiiaaddóó  ééss  kkiiaaddvváánnyyaa  
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�� Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, lakatok,

speciális kulcsok másolása.
�� Páncélszekrény-kulcsok, autó- és motor-

kulcsok minden típushoz.
�� Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.
�� Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is

készít az autóhoz indítógátlós kulcsot a

Kulcskirály.
�� Épületzárak, postaládák, kilincsek.
�� Kulcsok riasztókhoz.

A MÁR MEGSZOKOTT MINÕSÉG
JÓVAL KEDVEZÕBB ÁRON!

Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)
Tel.: 76/322-902, 20/9330-887

NYITVA: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00

D és B
Kulcskirály Bt.

– Júniusra teljesen újjávará-
zsoltuk az egész helyiséget –
újságolta ottjártunkkor KKooii
BBééllaa, a kecskeméti Akadémia
körúti Saloon Pizzéria tulajdo-
nosa. 
– A labdarúgó Európa baj-
nokság idején már a kívül-
belül átalakított, újjáépített,
kibõvített üzlethelyiségben és
teraszon fogadtuk a vendé-
geket.

– Létrehoztunk egy vadona-
túj, 60 fõ befogadóképessé-
gû különtermet zártkörû ren-
dezvények lebonyolítására,
amellyel további célcsoporto-
kat szólíthatunk meg. Ezzel
párhuzamosan kibõvítettük,
megújítottuk a kinti terasz-
részt is, ami nagyon közked-
velt és immáron akadálymen-
tesített. Kívül-belül új dizájn-
elemeket alkalmaztunk. Egye-
di tervezésû, saját emblémá-

val ellátott berendezési tár-
gyakat szereztünk be (úgy-
mint: borlaptartókat, szószos
tálcákat, bögréket). Szintén
vadonatúj konyhai felszerelé-
seket vásároltunk, köztük egy
60 adagos gõzpárolót, amely
folyamatosan frissen tartja az
elkészült ételeket. Elkészült új,
háromnyelvû (magyar, angol,
német) étlapunk.

– Várjuk szeretettel meglévõ
és jövõbeni vendégeinket! 

Megújult a 20 éves Saloon Pizzéria
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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

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

– Amikor világra jöttem, már
kéthetes koromban megérkeztem
Gemenc szívébe, Veránka sziget-
re. Nem mint Maugli, hanem a
szüleimmel, szép babaruhában,
mózeskosárban, ladikkal kelve át
a Dunán, nagyszüleim nyaralójá-
hoz. Már akkor megcsapott az
uszadékfa füstje, a halászlé sem-
mihez nem hasonlítható, hon-
vággyal felérõ illata – ad bete-
kintést TTiinnuusszz  GGáábboorr gyermekko-
ra varázslatos világába. – Kicsit
késõbb megmutatta nagyapám,
hogyan lehet az epörfa alatt, a
csónakkal ereszkedve, csendben,
úszós pecával domolykót csalni a
horogra. Eljött az idõ, amikor
már egyedül keszegeztem és re-
mek halleveseket készítettem,
persze a papa mindig figyelt rám
félszemmel. Majd jöttek a „no-
kedlis halak”, a keszegsütések és
a halpörköltek, néhanapján sza-
lonnasütéssel ötvözve.

– Szuper nyarak voltak! És
mindez itt, a Duna-parton,
Érsekcsanádon. Ezeknek a felejt-
hetetlen és meghatározó élmé-
nyeknek a hatása alatt álmodtam
meg a RévCsárdát, ahol szeret-
ném mindenkinek megmutatni
azt, amit gyermekkoromban nya-

ranta kaptam – tér ki arra, ho-
gyan keveredett gépjármû üzem-
mérnökként a vendéglátós szak-
mába. – Bátorság kellett ahhoz,
hogy a gazdasági válság idején
éttermet nyissunk, de mi akkori-
ban szereztünk hírnevet. Jól kell
csinálni, és akkor nincs válság!
Nem reklámozunk, mégis vala-
hogy mindenki idetalál. Szájha-
gyomány útján terjed a hírünk. 

– Sütünk-fõzünk, de csak a tü-
relmes és arra fogékony vendé-
geknek. Mi magunkat, az egyko-
ri veránkai nyarak hangulatát és

életérzését sze-
retnénk minden
halételt kedvelõ
v e n d é g n e k
m e g m u t a t n i !
Nem kapko-
dunk, így ven-
dégeink sem
tudnak sietni. Itt
csak madárfütty
van, meg nyu-
galom és béke.
Nálunk garan-
táltan meg-
nyugszik a lélek. Kizárólag tele-
fonos bejelentkezés alapján fo-
gadunk vendégeket. Személyre
szabva készítjük el az elõzetesen
megrendelt, „kézmûves ételt”;

gyakorlatilag a
betérõk szeme
láttára fõzünk, te-
hát nem elõre.
Azt adjuk, amit
mi is szeretnénk
kapni, ha valaho-
vá elmegyünk.

– Abszolút friss,
minõségi alap-
anyagokat hasz-
nálunk, ételeink
tömeggyártásban
készült összetevõ-
ket nem tartal-
maznak. Halász-
lén és más egyéb,
például kukorica-

lisztben sült halételeinken túlme-
nõen, többek között szürke mar-
hából és házi buciból készült
„kézmûves hamburgert”, kemen-
cében sült húsokat, házi desszer-
teket, gyümölcsleveket, szörpö-
ket, söröket is kínálunk. Utóbbi-
akban nincs tartósítószer és nem
pasztõrözzük õket. Egyik különle-
gességünk a fordított szilvás
gombóc: kívül a szilva, belül a
gombóc. 

– Érezzék jól magukat, ugorja-
nak vissza gondolatban a gye-
rekkori nyaralások hangulatába
és egyenek nálunk egy finomat –
akár télen is, kandalló mellett!
Többet nem szeretnék mondani,
jöjjenek el, kóstolják meg étele-
inket itt, az érsekcsanádi Duna-
parton! – üzente Tinusz Gábor
mindenkinek, amint kikísért ben-
nünket.

Érsekcsanádi RévCsárda

Azt adjuk, amit kapni szeretnénk
ÉÉrrsseekkccssaannáádd  kköözzppoonnttjjáábbóóll  eeggyyeettlleenn  úútt  vveezzeett  aa  DDuunnaa--ppaarrttrraa,,  aahhooll  ––  aa
VVeerráánnkkaa  sszziiggeetttteell  sszzeemmkköözztt  ––  áállll  aa  RRéévvCCssáárrddaa..  FFeellúújjííttáássaa  uuttáánn,,  nnééggyy  éévv--
vveell  eezzeellõõtttt  nnyyiittoottttaa  mmeegg  úújjrraa  TTiinnuusszz  GGáábboorr  ééss  ccssaallááddjjaa..  
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Szirmai Albert és Bakonyi Ká-
roly Mágnás Miska címû operett-
jét Rusznyák Gábor viszi színre
november közepén. Január elején
állítja színpadra Ray Cooney Csa-
lád ellen nincs orvosság címû da-
rabját Cseke Péter és Szerednyei
Béla. Henrik Ibsen Hedda Gabler
címû mûvét Zsótér Sándor rende-
zésében február közepén láthatja
elõször a közönség. Az utolsó bér-
letes nagyszínházi elõadást pedig
áprilisban mutatják be: Szép Ernõ
Võlegény címû színmûvét Szikszai
Rémusz rendezésében.

A gyermekeknek a nagyszínház-
ban a Micsoda társaság címû elõ-
adással, valamint az És közben
szól a dal 2. munkacímet viselõ
darabbal készülnek.

A kamaraszínházban Kacsóh
Pongrác zenéjével a János vitéz,
valamint Schiller Ármány és szer-
elem lesznek láthatók, míg a stú-
diószínházban a Katona József
drámaírói pályázat díjnyertes pro-
dukcióját, majd Csehov Platonov
címû mûvét viszik színre.

A Kecskemét City Balett – a helyi
színház táncegyüttese – Mozart

Requiemjét állítja színpadra, Barta
Dóra koreográfiájával.

Az „Ünnepeljük meg a nagy ta-
lálkozást!” jelmondattal induló
évadban kiállítással, nyílt napokkal
és vetélkedõkkel emlékeznek majd
meg az idén 120 éves színházról,
hiszen a kecskeméti Katona József
Színház 1896. október 14-én nyi-
totta meg elõször kapuit.

Kecskeméten a közönség
átöleli szeretetével a színházat
– fogalmazott Cseke Péter,

hozzátéve, hogy ezen túl
azonban sikerült a szakma el-
ismerését is kivívni. Az elmúlt
idõszak díjai mind annak bi-
zonyítékai, hogy jó úton jár-
nak: Nagy Viktor nyerte el a
legjobb férfi epizódalakításért
járó díjat a nyíregyházi VI-
DOR Fesztiválon a Boeing,
Boeing produkcióban nyújtott
alakításával. A Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozón
(POSZT) Macska a forró bá-
dogtetõn címû produkciójuk
lett a legjobb elõadás, a leg-
jobb nõi fõszereplõ díját pe-
dig Trokán Nóra kapta. A
MASZK Országos Színészegye-

sület és a Moza-
ik Mûvészegye-
sület pedig a
legjobb nõi sze-
replõ díját
Csombor Teréz-
nek ítélte oda.

A nyári elõ-
adásokról a
színidirektor el-
mondta, hogy
az Újvilág Passió
ötödik sorozatát
nagy sikerrel ját-
szották. A Párat-
lan páros má-
sodik részével
B a l a t o n f ö l d -
váron, a Kultki-

kötõben szerepeltek, ahol a
Boeing, boeing produkciójuk
is nagy sikert aratott. Ez utób-
bival a Városmajorban és a
Szarvasi Vízi Színházban is fel-
léptek. A szegedi Thealter fesz-
tiválon a Macska a forró bá-
dogtetõn címû darabot játszot-
ták, míg a helyi Udvarszínház-
ban a Tied a világ címû elõ-
adást.

Az OlimpiART mûvészolimpi-
án is nagyszerûen szerepeltek
a teátrum munkatársai, hiszen
tizennégy arany-, tizennégy
ezüst- és négy bronzérmet sze-
reztek az egyes sportágakban
– hangsúlyozta az igazgató.

Országos évadnyitó
A 120. jubileumi évadját kezdõ

kecskeméti teátrumban nyitotta
meg a magyar nyelvû színházak
2016/2017-es évadját Hoppál Pé-
ter kultúráért felelõs államtitkár. A
kecskeméti színházban tartott or-
szágos gálán Szemereyné Pataki
Klaudia, Kecskemét polgármestere
és Cseke Péter, a Katona József
Színház direktora köszöntötte a
megjelenteket, majd a kecskeméti
színház társulata adott színvonalas
mûsort.

Emlékeztetett arra, hogy az utób-
bi években elindulhatott az eddig
méltatlanul perifériára került vidéki
színházak kulturális újjáépítése is.

– Ahogy a színháznak is minden
idõben meg kell találnia az aktuá-
lis utat a közönségéhez, úgy a szín-
házépületek, az infrastruktúra mo-
dernizációja sem maradhat el – fo-
galmazott, hozzátéve, hogy a lehe-
tõségek idejét éljük, amikor az al-
kotó munka sosem látott szabad-
sága mellett most egyszerre áll ren-
delkezésre a pénz, az akarat és a
lehetõség is arra, hogy az építke-
zés és gyarapodás idõszaka hosszú
távú fejlõdést hozzon a kulturális
szféra területén, így a színházi szak-
ma számára is.

Szemereyné Pataki Klaudia pol-
gármester arról beszélt, hogy Ka-
tona József hagyatékának örökö-
seiként a kecskemétieknek nem-
csak történelmi kötelessége, de
szívügye is a magyar kultúra sorsa
és jövõje.

Jubileumi évad indult Kecskeméten
ÖÖtt  nnaaggyysszzíínnhháázzii  bbeemmuuttaattóóvvaall  kkéésszzüüll  aa  22001166//22001177--eess  jjuubbiilleeuummii  éévvaaddjjáá--
rraa  aazz  iiddéénn  112200  éévveess  kkeeccsskkeemmééttii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  ––  hhaannggzzootttt  eell  aa
tteeááttrruumm  aauugguusszzttuussii  éévvaaddnnyyiittóó  ttáárrssuullaattii  üülléésséénn..  CCsseekkee  PPéétteerr  sszzíínnhháázziiggaazz--
ggaattóó  eellmmoonnddttaa,,  hhooggyy  aa  nnaaggyysszzíínnhháázzii  pprreemmiieerreekk  ssoorraa  sszzeepptteemmbbeerr  vvééggéénn
––  MMoohhááccssii  JJáánnooss  rreennddeezzéésséébbeenn  ––  SShhaakkeessppeeaarree  VVíízzkkeerreesszzttjjéévveell  kkeezzddõõddiikk..

CCsseekkee  PPéétteerr  sszzíínnhháázziiggaazzggaattóó  ééss  HHooppppááll  PPéétteerr  
kkuullttúúrrááéérrtt  ffeelleellõõss  áállllaammttiittkkáárr

RReennddhhaaggyyóó  eellõõaaddáássrraa  kkéésszzüüll  SSzzeennttee  VVaajjkk  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  JJáánnooss  vviittéézz  
rreennddeezzõõjjeekkéénntt..  ((AA  ccíímmsszzeerreeppeett  OOrrtthh  PPéétteerr  aallaakkííttjjaa,,  IIlluusskkaa  sszzeerreeppéébbeenn  

KKéékkkkoovvááccss  MMaarraa  ééss  SSzzaabbóó  NNiikkoolleetttt  lleesszz  lláátthhaattóó))

NNaaggyy  VViikkttoorrtt,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  
KKaattoonnaa  JJóózzsseeff  SSzzíínnhháázz  sszzíínnmmûûvvéésszzéétt  

aa  BBooeeiinngg,,  BBooeeiinngg  eellõõaaddáássbbaann
nnyyúújjttootttt  sszzíínnéésszzii  tteelljjeessííttmméénnyyéééérrtt  
aa  lleeggjjoobbbb  fféérrffii  eeppiizzóóddaallaakkííttááss  

ddííjjáávvaall  jjuuttaallmmaazzttáákk  aa  nnyyíírreeggyyhháázzii
VViiddoorr  FFeesszzttiivváálloonn


