
Ünnepelt a népkonyha
Szent Anna napján ünnepelte Kecskeméten a Karol Wojtyla 
Barátság Központ alapításának 12. évfordulóját a létreho-
zók, a támogatók, a munkatársak, az önkéntesek és a 
népkonyha százhúsz rászorulót számláló sorsközössége. 
Az ünnepségen részt vett a népjóléti intézmény egyik ala-
pítója, a múlt év tavaszán elhunyt dr. Bálint Anna vecsési 
ügyvédnő özvegye, Nagy István Elek, továbbá két leá-
nyuk: Anna és Mária Cecília.

Az eseményt megtisztelte jelen-
létével dr. Drozdik Ferenc, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgató sá-
gának igazgató főállatorvosa, mel-
lette Szerdi Szilárd, a 
Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet 
lelkipásztora is. Számos támogató 
– a Wojtyla Ház sorsközösségé-
nek ismerős és ismeretlen jóakarói 
– telefonon vagy e-mailben fejez-
ték ki jókívánságaikat.

Ebédosztást megelőzően 

Farkasné Pásztor Jolán társa-
lapító emlékezett Bálint Anna 
asszonyra, a szociális létesítmény 
nagylelkű támogatójára, a szegé-
nyek igaz barátjára, majd névnap-
juk alkalmából egy-egy virágcsok-
rot vehettek át a sorsközösség 
Annái.

– A 12 éves Wojtyla Ház műkö-
désének alapja az a százhúsz 
gondozott rászoruló barátunk, 
akik folyamatosan megragadják 
az általunk nyújtotta lehetősége-
ket: naponta ételt adunk nekik, jó 

szót, szeretetet, imát. Mondjuk ki 
tehát: Szent II. János Pál pápa 
megfelelő helyet talált a szeretet 
számára. Mi pedig az Úrnak hála 
létezünk és leszünk holnap is – 
fogalmazott az intézmény alapító 
igazgatója, Farkas P. József. – 
Ha a szeretetben megmaradunk, 
akkor nincs közöttünk valódi távol-
ság, mert igenis közel vagyunk 
egymáshoz…

A közös imádság, asztali áldás 
után Kollár Csaba, a lajosmizsei 
Mizsetáp Kft. ügyvezető tulajdono-
sa szolgálta fel ebédadományát.

– Meghívtak erre az ünnepség-
re, és úgy gondolom, ilyenkor nem 
illik üres kézzel jönni. Egyébként 
öröm adni. Akinek módjában áll, 
megteheti, attól elvárható és illő, 
hogy ekként cselekedjen. Ilyen 
egyszerű! – jelentette ki a közis-
mert vállalkozó.

Lajosmizsei Napok
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„Gongoskodó” szeretet
A Gong Rádió igazgató-tulajdo-
nosának, Tőzsér Juditnak a rend-
szeres felajánlásait leginkább 
„gongoskodó” szeretetként emle-
getik a Karol Wojtyla Barátság 
Központ háza táján, hiszen csa-
ládja az év minden szakában 
segítségére siet a népkonyha ele-
settjeinek. A napokban édesany-
ja, Tőzsér Benjáminné Jutka néni, 
valamint fia, Major Norbert és 
annak felesége társaságában 
kereste fel az intézményt, ahová 
elkísérte ötéves, Maxim nevű uno-
kája is. 

– Elfoglaltságaim miatt nem 
tudok minden alkalommal szemé-
lyesen itt lenni közöttetek, de 
lélekben mindig veletek vagyok. 
Köszönöm szépen az értem és 
családomért elmondott imákat. 
Hatottak, mert mindannyian jól 

vagyunk – mondta a gondozot-
taknak Tőzsér Judit. 

– Boldogan mondom, hogy a 
Jóisten 87 éven át megtartott. 
Higgyetek Istenben, ő mindent 
megad nekünk, amit jó szívvel 
kérünk tőle – szólt kissé elérzéke-
nyülten az egybegyűltekhez 
Jutka néni. 

– A hit, bizalom, hűség és sze-
retet összetartozó fogalmak. 
Bízzunk az Úrban, akiben hiszünk, 
és szeressük egymást. Jézus ígérte 
nekünk, Máté evangéliumának 
szavai szerint: „Ha ketten közüle-
tek valamiben egyetértenek a föl-
dön, és úgy kérik, megkapják 
mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis 
ketten vagy hárman összegyűlnek 
a nevemben, ott vagyok közöt-
tük”– emlékeztetett ebédosztás 
előtt a Szentírásra Borisz atya.

Vaszilisz kiállítása
A Kecskeméti Görög 
Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Karol 
Wojtyla Barátság Központ 
Az én Görögországom 
címmel időszaki kiállítást 
rendezett Vaszilisz 
Haralambidisz festőmű-
vész képeiből a népkony-
ha ebédlőjében. A tárlatot 
Győri Zsolt író, termé-
szetgyógyász nyitotta 
meg a közelmúltban, majd áldást mondott Borisz atya, a kecskeméti 
Szentháromság görögkeleti templom parókusa.

A jelenlévők három, görög kikötőket ábrázoló Haralambidisz-alkotásra – 
két reprodukcióra és egy eredeti festményre – licitálhattak Fehér Dezső, a 
Kecskeméti Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének vezetésé-
vel. A befolyt összeget a Wojtyla Ház számára ajánlották fel a tulajdonosok, 
karitatív ételosztások anyagi támogatására.

Az eseményt Horeftosz Konstantin, a Kecskeméti Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke is megtisztelte jelenlétével, aki több tucat görög nem-
zetiségű kecskeméti polgár társaságában tekintette meg a tárlatot.

A kiállítás augusztus 31-ig látogatható a Wojtyla Házban. 

Szent Asztrik nyomában
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye emlékévvel tiszteleg az 
első kalocsai érsek, Asztrik előtt. Dr. Bábel Balázs januárban a 
Nagyboldogasszony-főszékesegyházban bemutatott szentmi-
sében nyitotta meg a Szent Koronát Magyarországra hozó 
főpapra emlékeztető eseménysorozatot. Ennek szellemében 
szervezett júniusban zarándokutat Kalocsára a kecskeméti 
Porta Egyesület. A szakrális élményutazáson negyvennyolcan 
fürkészhették az érsekség titkait – a civil szervezet aktivistáin 
kívül számosan a Karol Wojtyla Barátság Központ népkonyha 
gondozottai közül csatlakoztak a csoporthoz.

A zarándokokat Bábel Balázs 
érsek fogadta a székesegyházban. 
Elmondta, hogy a magyarok első 
királya, Szent István (997–1038) 
alapította a kalocsai székhelyű püs-
pökséget, közvetlenül Esztergom 
(1001) és Veszprém után, valószínű-
leg már 1002-ben. Területe Solt 
magasságától a Duna-Tisza közén 
át déli irányban egészen a Száva 
folyóig terjedt, és a Szerémséget és 
Sirmium városát is magában foglal-
ta. Első főpapja Asztrik volt, aki az 
ezredik év őszén II. Szilveszter 
pápától koronát hozott István fejede-
lem részére. Feltehetően neki 
köszönhető, hogy a Kalocsai 
Püspökség rövid időn belül érsekségi 
rangra emelkedett, és ő építtette az 
első székesegyházat Kalocsán. A 
mai, barokk stílusú katedrális 1774-
től fogadja a híveket, melynek éve-
kig tartó teljes felújítását tavaly fejez-

ték be. Társszékesegyháza a kecske-
méti Nagytemplom, aminek rekonst-
rukciója a jövő titka. 

Egy másik épületre is fény derült: a 
főszékesegyházzal szemben álló, 
egyemeletes, késő barokk stílusú, 
kontyolt nyeregtetős egykori kanono-

ki palota Patachich Ádám érseksége 
alatt, 1779-ben épült. Az 1950-es 
évek elejétől volt itt érseki iroda, hosz-
szú ideig honvédségi épületként 
működött, majd ismét egyházi keze-
lésbe került. 1976-tól nyugdíjas papi 
otthon, majd 2000-től diákkollégium 
kapott itt helyet. A 2015-16-os évek-
ben végzett felújítással, lefejtve az 
újkor rárakódásait, feltárult korai 

díszítettsége, gyönyörű, korhű falfes-
tései. A kanonokház visszanyerte épí-
téskori hű arculatát, mind külsőben, 
mind belső tereiben, bővítésével 
mintegy 1500 m2 kiállítótérrel méltó 
helyet ad az Astriceum Érseki 
Múzeum számára; termeiben a korai 

székesegyházak művészeti alkotá-
sai, kőfaragványai, a főszékesegy-
ház felújítása és az ásatási munkák 
leletanyagai tekinthetők meg – köz-
tük Asztrik érsek csontereklyéi.

Az érseki kastély mögötti 
Érsekkertet 1790-ben gróf 
Kollonich László érsek terveztette 
és kezdte kialakítani, majd Haynald 
Lajos érsek csodálatos parkká ala-

kíttatta, gazdag kertkultúrával. 
1930-ban e történeti kert nagy 
részét Kalocsa város lakóinak hasz-
nálatába adták, pihenő parkként, 
mely ma a francia és angol kertépí-
tészet hagyományaira emlékezteti 
a benne sétálót.
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Matkón is leszállt a lélek…
K e c s k e m é t - M a t k ó p u s z t á n 
va gyunk, egy valaha tanyasi 
iskolaként funkcionált épület – 
jelenleg kápolna – felújítását 
követő szentelési ünnepségén. 
Öröm ez mindenkinek, akik attól 
félnek, hogy a kistelepüléseknek 
nincs többé jövőjük. 

– Matkópusztán végighaladva, 

szerencsére nem úgy tűnik, hogy 
kihalófélben lenne ez a település-
rész – mondta dr. Bábel 
Balázs, Kalocsa-Kecskemét érse-
ke az ünnepséget megelőzően. – 
A templom környéke gyönyörű, 
akár vasárnapi időtöltésként is ki 
lehet jönni családostól ide a 
kápolna melletti zöld területre 

mise után, emellett télen is szép a 
táj. Pusztán kíváncsiságból, de 
még inkább lelki élményt keresve 
bátran javaslom az érdeklődők-
nek, jöjjenek el, mert Matkón is 
leszállt a lélek.

– Öt évvel ezelőtt jártam itt, s 
emlékszem, a félig fagyott talajon 
egymás után akadtak el az autók 

a sárban. Nem csak a megközelít-
hetőség jelentett gondot, de az 
épület szintén feltűnően leromlott 
állapotban volt, aminek látványa 
arra sarkallt minket, hogy gondol-
kodjunk a felújítás lehetőségén. 
Aki csak akkortájt vette szemügy-
re, ma rá sem ismerne a kápolna 
épületére. Szívet melengető ez a 
változás és sok ember áldozatos 
munkáját dicséri.

Lesz templomfelújítás, de mikor?
Több, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez kötődő kérdés-
kör is erősen foglalkoztatja mostanság Bács-Kiskun közvélemé-
nyét. Ezek tisztázására kért interjút lapunk dr. Bábel Balázs 
érsektől.

– Sokakat érdekel Kecs ke-
méten: hol tart a Nagytemplom 
felújításának ügye? Egyáltalán, 
lesz rekonstrukció?

– Lesz, de hogy mikor, pontosan 
nem tudjuk. Ezt jó néhányszor elmond-
tam már különböző fórumokon. A 
közelmúltban társultam a város vezető-
inek kérelméhez, amelyben egyházi 
épületek felújítását kezdeményezik fel-
sőbb szerveknél. Amint sikerül valami-
lyen forrásból megteremtenünk ennek 
anyagi bázisát, máris kezdődhet az 
építkezés. Addig csupán közvetlen bal-
esetveszély-elhárításra nyílik lehetőség.

– Ez nem hangzik túl bizta-
tóan…

– Amikor 1999-ben érsekké válasz-
tottak, rögtön megtapasztaltam, hogy a 
kalocsai székesegyház milyen kataszt-
rofális állapotban van, de nem volt 
pénzünk. A statikusok, akiket odahív-
tam, a felmérések után milliárdokat 
emlegettek. Emiatt kellett annyit várni a 
renoválásra. Kölcsönt nem tudunk fel-
venni, mert az egyháznak nincs tőkéje. 
Annak idején volt, de hajdani üzemein-
ket, termőföldjeinket, termelőeszközein-
ket – melyek óriási értéket képviseltek 
évszázadokon át – nem kaptuk vissza 
a rendszerváltás után, csupán elhanya-
golt állapotú épületeket. Ennek folytán 
ma nem rendelkezünk kellő anyagiak-
kal. Egy milliárdos építkezést pedig nem 
lehet csak úgy, hasra ütésre elkezdeni. 

– Pályáznak az ügyben?
– Csak a Magyar Kormány segítő-

készségében bízhatunk. Az Európai 
Unió kifejezetten templomok felújítására 
eddig nem írt ki pályázatot. Esetleg, ha 
egy projekt elemeként szerepelt valami-
lyen közcélokat szolgáló egyházi ingat-

lan, illetve turisztikai látványosság, arra 
volt példa, de a templomokat rendsze-
rint kihagyják a pályázati körből. 

– Hogy véli, jól sáfárkodnak 
az egyházi vagyonnal? Pozitív 
és negatív példákról egyaránt 
hallani.

– Kétségtelenül az utóbbi is előfor-
dul, de határozottan leszögezem: a 
Kalocsa-Kecskeméti Egyház-
megyében minden forintról elszámo-
lás és nyugta készül. Akárhányszor 
ellenőriztek bennünket, mindig min-
dent rendben találtak. Már a kezde-
tén utasításba adtam az akkori pénz-
táros-gondnokomnak, hogy különös 
aggályossággal kezelje a pénzügye-
ket, mert a mai világ minden más bűnt 
elvisel, de a korrupciót nem, mert az 
emberek úgy érzik, őket lopták meg. 
Ilyen téren mindenki megbukhat. 
Nálunk nincs körülbelül, mi alaposan 
ellenőrizzük, átvizsgáljuk az elvégzett 
munkát, s csak azután fizetünk.

– A kisebb egyházközségek-
ben is adódnak felújításért kiál-
tó templomok?

– Persze, de a pénz hiánya minde-
nütt gond, a legtöbbször tehetetlenek 
vagyunk. Egyházközségeink nem 

csak azért szegények, mert vidéken 
általában a kevésbé tehetősek járnak 
templomba, hanem kiöregszenek, 
elfogynak a hívek. Egy nyugdíjas mit 
tud beletenni a perselybe? Ezt kell 
tudomásul venni. A délvidék szegény, 
a házak fele üresen áll, mert nem 
tudják eladni. A fiatalok inkább 
nagyobb településekre költöznek. Az 
egyházközségekben is hasonló a 
helyzet. Természetesen nem adjuk fel, 
de a lehetőségeinket nem tudjuk 
átlépni. Általános problémával állunk 
szemben. A létszükségletet azért 
igyekszünk biztosítani. Ha beázás 
történt, megpróbálunk segíteni, mivel 

létkérdésről van szó, de például az 
újrafestést már nem áll módunkban 
támogatni. 

– Elképzelhető, hogy az 
egyház megválik a kihaszná-
latlan ingatlanaitól?

– El nem adjuk ezeket, mert egy-
részt senki sem venné meg őket, 
másrészt pedig Krisztushoz méltatlan 
célok szolgálatára egyébként sem 
adnánk oda a kiüresedő épületein-
ket. Azonban nem mindenütt állunk 
ennyire rosszul. Számos településen 
sikerült felújítani templomainkat, ame-
lyek minden nehézség ellenére sok 
hívet fogadnak vasárnaponként. 
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Korszerűsítések itt is, ott is
Várossá válása évfordulóját rendszeresen megünnepli 
Lajosmizse, ha elérkezik Szent István napja. Jó alkalom ez a 
visszatekintésre, mérlegelve, milyen fejlődésen ment át a tele-
pülés az eltelt esztendőben. Illetve felvetődik az a kérdés is, 
hogy milyen feladatok előtt áll a város vezetése közvetlen 
környezetük, intézményrendszereik fejlesztését illetően. A 
kérdésekre választ ezúttal is Basky András polgármestertől 
kértünk.

– Még folyamatban vannak az új 
sportcsarnokunk közbeszerzési, illet-
ve TAO-s támogatásának előkészü-
letei. Mi a kezdetektől bízunk abban, 
hogy ez az új létesítmény, az iskola 
szomszédságában, jelentős hatással 
lesz városunk sportéletére, jobb fel-
tételeket kínálva majd a sportegye-
sületeknek is. Nem könnyű folyamat 
ez, de ha megvalósul, remek sikere 
lesz Lajosmizsének.

– Megnyertük a zöld város pályá-
zatunkat, amit az Iskola-tó szaba-
didő központtá való fejlesztésére, 
környezetének kiépítésére, illetve a 
központi parkok, a piac és a buszvá-
rók rendezésére fordítunk. A tónál 

sétáló utakat, futópályát, színpadot, 
játszóteret, kilátót és sok egyéb köz-
hasznú érdekességet tervezünk meg-
valósítani. Egy 860 milliós zöld 

város programról van szó, ami min-
denekelőtt a mizseiek városi komfort-
érzékét szolgálja majd. A leszakadó 
városrészek rendezését egy másik 
projekttel igyekszünk megoldani a 
közeljövőben. 

– Három óvodánk és a bölcső-
dénk fejlesztését szintén sikerült meg-
oldanunk egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően. Korszerűsítésükre 
150 millió forintot nyertünk. A vizes-
blokkok, fűtési világítási rendszerek 
felújítása mellett, az új burkolatok 
megvalósítása, teraszok, új kerítések 
kialakítása egyaránt belefér ebbe a 
költségkeretbe, sőt egy pancsoló 
medencére és a konyha felújítására 
is marad pénzünk a központi óvodá-
nál. Nekünk a gyerekek a legfonto-
sabbak, hiszen ők jelentik a jövőt! 
Eddig is megtettünk, ezután is megte-
szünk mindent az érdekükben.

– Új és fontos fejlemény lesz az 
idén a jelenlegi okmányiroda átala-
kítása kormányablakká Lajosmizsén. 

Ez az okmányirodánál egy széle-
sebb körű ügyintézést tesz majd 
lehetővé, és így nagyobb ügyfélfor-
galmat is jelent. Ezért az elképzelé-
sünk az, hogy a Súry iskola felújítá-
sát és átépítését követően ide költöz-
ne át a Járási Hivatal Lajosmizsei 
Kirendeltsége, ezzel is elősegítve a 
városban és a környező települése-
ken élők jobb, kényelmesebb és 
minél teljesebb körű kiszolgálását. A 
lényeg, hogy helyben elintézhető 
lesz minden kormányablakban elin-
tézhető adminisztráció, nem kell 
Kecskemétre beutazni értük. 

– Az idei Lajosmizsei Napok 
hagyományosan gazdag progra-
mokkal várja az érdeklődőket. 
Büszke vagyok a helyiek hagyo-
mánytiszteletére, kezdeményezései-
re. Ugyanakkor bevallom: gondolat-
ban már készülünk a jövő évi, város-
sá válásunk 25 éves jubileumára, 
remélhetőleg még sokkal gazda-
gabb programot kínálva az ideinél.  

XXIV. LAJOSMIZSEI NAPOK
Augusztus 18. (péntek)
Helyszín: Tópart
18.00 Kocsis Tibor-koncert zene-

karral
19.30 Főnix Dance Sport 

Egyesület bemutató táncelőadása
21.00 HoneyBeast együttes kon-

certje
Augusztus 19. (szombat)
Helyszín: Tópart
10.00 Családi Főzőnap
Bográcsos főzőverseny és Pogá-

csasütő-verseny
11.00 Bergengóc Zenegóc 

együttes interaktív gyerekelőadása
13.00 „Szóljon hát a magyar 

nóta…”
Pohly Boglárka és Göth Péter 

nótaműsora
14.00 Művészeti csoportok fellé-

pése

Komámasszonyok (müncheni 
magyar tánccsoport)

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa 
Sándor Ifjúsági Citerazenekar,

Mizsei Vadrózsák
16.00 Lajosmizsei Kutyakiképző-

iskola bemutatója
17.00 Városi környezetvédelmi 

díjak átadása
18.00 Szabó Zsófia fitneszbemu-

tatója
19.00 Solti Aranykulcs Mazsorett 

Csoport vendégszereplése
20.00 Kowalsky meg a Vega 

zenekar koncertje
22.00 Tűzijáték
22.30 Rulett zenekar retró bulija

Augusztus 20. (vasárnap)
8.00 Szent István napi ünnepi 

szentmise

Szent Lajos Római Katolikus 
Templom

9.30 Új kenyérért hálaadó úrva-
csorás istentisztelet

Református Templom
16.00 „Mizse nádor bosszúja” 

című színmű bemutatója 
Sirkó László színművész rende-

zésében, helyi amatőr színját-
szók előadásában a művelődési 
házban

18.00 Városi kitüntetések átadá-
sa és a Szent István-szobor koszorú-
zása

18.30 Szent István napi ünnepi 
szentmise

Szent Lajos Római Katolikus 
Templom
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Garaczi János 70 éves

Vendégek nélkül nem élet az élet
Hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte a Karol 
Wojtyla Barátság Központ sorsközössége Garaczi János 
Venesz-díjas mesterszakácsot, a lajosmizsei Tanyacsárda ala-
pító-társtulajdonosát. A népkonyha százhúsz rászorulójának 
és önkénteseinek jókívánságait az Öreg Tanyacsárdában 
adta át Farkas P. József, a szociális létesítmény igazgatója a 
világhírű gasztronómiai szaktekintélynek, majd önfeledt 
beszélgetésbe kezdtek. Garaczi János meghatottan fogadta a 
köszöntést.

– Szegénységben nőttem fel. 
Szüleimtől mást sem hallottam a 
háború után, amikor mindent csak 
jegyre lehetett kapni, hogy takaré-
koskodjunk. Ebben az is benne 
volt, hogy akinek valamiért keve-
sebb jutott, annak adtunk. Ha pél-
dául a szomszéd kifogyott a tojás-
ból, vittünk át neki. Mi pedig más-
kor mástól bizonyára visszakaptuk. 
Akkoriban segítették az emberek 
egymást. Szüleimtől én is megtanul-
tam Szent Pál apostol szavait, 
miszerint: „Nagyobb boldogság 
adni, mint kapni.” Ehhez ragaszko-
dom, e gondolat vezérel minden 
esetben, amikor karitatív szerepet 
vállalok különböző helyeken.

Farkas P. József külön köszönetet 
mondott, amiért a neves mestersza-
kács a Karol Wojtyla Barátság 
Központ szegényeit is támogatja. 
Felajánlásaival prémium minőségű 
ételeket fogyaszthatnak a nehéz-
sorsú emberek a Tanyacsárda kol-
lektívájának helyszíni közreműkö-
désével. – Ez pedig igazán nem 
mindennapi élmény számukra, hisz 
éttermi hangulatot kölcsönöz a nép-

konyhának – hangsúlyozta a nép-
jóléti intézmény alapító-igazgatója.

– Az elmúlt évtizedek természe-
tesen felettem sem múltak el nyom-
talanul. A 70-es éveimbe lépve 
tudomásul kell vennem, hogy fiziká-
lis terhelhetőségem csökken – foly-
tatta a neves mesterszakács. – 

1961 augusztusában kezdtem, 
tehát idestova ötvenhat éve forgo-
lódom a gasztronómia világában. 
Ha visszagondolok pályafutásom 
kezdetére, Garasi Károly, a Dióhéj 
Étterem akkori vezetőjének szavai 
jutnak eszembe, amelyek idővel 
szállóigévé váltak bennem. 
Elsőéves tanuló voltam, egy iskola-

napon bemenve az üzletben ólál-
kodtam. Megkérdezte tőlem Karcsi 
bácsi: – Mi van veled, kisfiam? Mit 
keresel itt? Iskolába megyek, 
behoztam a kerékpáromat – vála-
szoltam. – És egyébként jól vagy? 
– kérdezősködött tovább. – Jól – 
mondtam. – Ezt nem szeretném 
még egyszer hallani. Ha bejössz 
ide, és nem dolgozol, a helyes 
válasz: nem jól, mert nem dolgoz-
hatom – felelte. Ez a kis jelenet 
meghatározta egész szakmai karri-
eremet. Emléke azóta is bennem 
van, mai napig ehhez tartom 
magam. Annál inkább, mert drága 
szüleim hasonlóképp neveltek a 
helvéciai tanyavilágban, ahol gyer-
mekkoromtól kezdve részt vettem a 
mezőgazdasági munkákban, az 
állattartásban. A dolgos, rendsze-
rető helvéciai emberek szorgalma, 
pozitív hozzáállása, munkastílusa 
kezdettől fogva magával ragadott, 
ezek máig a szívemben lakoznak. 

A tanoncévek is szóba kerültek: 
– A szakmára többek között Jakab 

Mihály és Szoboszlai Judit oktatott, 
de itt említhetem Garasi Karcsi 
bácsit is. Emberségre, hivatástudat-
ra neveltek, akárcsak otthon. 
Tanulóéveim minden egyes állomá-
sa mérföldkő volt, mert mindenütt 
tanultam valami újat. 

– Az Aranyhomok Szállodába 
kerültem szakácsként, ekkor dr. 
Gömbös Sándor igazgató és 
Lukács István séf szaktudása gya-
korolt rám különösen nagy hatást. 
Ösztönöztek a tanulásra, budapes-
tiként új színt hoztak Kecskemét 
gasztronómiájába – emlékezett 
vissza pályakezdésére Garaczi 
János. 

– Továbbképzéseken vettem 
részt az ország nagy szállodáiban, 
ahol rengeteg szakmai tapasztala-
tot gyűjtöttem össze. E korszakot 
követően a bugaci Öreg Csárda 
üzemeltetésére nyílt lehetőségem. 
1976. január 1-jén léptem be a 
lajosmizsei Tanyacsárdába, ami 
akkoriban a Helvéciai Állami 
Gazdaság tulajdonában állt. Hét-
tíz főt foglalkoztató étterem volt, 
ma száz főnél járunk. Mást akar-
tunk létrehozni, mint amit a szakmá-
ban addig megtanultunk; egy kicsit 
többet. Az egy év próbából négy 
kemény évtized lett. Különböző 
korszakok – úgymint például a 
rendszerváltás – köszöntöttek ránk. 
Minden nehézségen sikerült úrrá 
lennünk, hála Istennek ma is 
létezünk. Az évek során vendégkö-
rünk egyre sűrűsödött, ezért folya-
matosan bővítettük az éttermet. 
Jelenleg 500 férőhelyet tudunk biz-
tosítani vendégeink számára fedett, 
fűthető helyen. Az Új Tanyacsárda 
pedig összesen 1200 fedett férő-
hellyel bír, amiből 500 fűthető is. 
Az ország minden tájáról hívtak 
már különféle rendezvényekre süt-
ni-főzni, de lényegében elmondha-
tom, ilyen téren bejártam a világot. 
Külföldi útjaim során ugyancsak 
komoly jártasságra tettem szert. 
Számos új alapanyaggal ismerked-
tem meg odakint, amelyeket 
később itt is be tudtunk vezetni. 56 
esztendő alatt belém ivódott a ven-
dégek szeretete. Úgy érzem, nél-
külük nem is élet az élet. 

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

Farkas P. József és Garaczi János
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Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

A jövő kulcsa a stabil munkavállalói közösség
A neves, nagy múltú német cégcsoport egy évtizede 
Lajosmizsén alapította meg speciális gumitömítéseket gyár-
tó vállalatát, autóipari és egyéb ipari felhasználású gumitö-
mítések előállítására. Május óta Körtvélyesi Péter irányítja 
a vállalatot, aki sok éves nemzetközi, autóipari tapasztalat-
tal érkezett a Bács-Kiskun megyei kisvárosba.

– A korszerű gyártástechnoló-
gia garantálja a termékeink kiváló 
minőségi szintjét. Ám mindezek 
megvalósításához szükségünk van  
egy stabil, jól felkészített dolgozói 
állományra is, melynek szervezeti 
kultúrája a Freudenberg cégcso-
port értékeit hordozza. A térség-
ben kialakult munkaerő-piaci kihí-
vások megoldása és a fluktuáció 

kezelése most az elsődleges teen-
dőnk. Eredményes működésünk-
höz szeretnénk minél több helyi– 
és környékbeli kötődésű munka-
vállalónak lehetőséget biztosítani, 
akiknek a betanítását, tovább-, 
illetve átképzését mi vállaljuk. 
Cégünk jövőbeni fejlődéséhez 
szervezeti átalakításra és hatéko-
nyabb folyamatok megvalósításá-
ra van szükség, ami elengedhetet-

len lépés a további növekedés 
biztosításához. Szorosan együtt-
működünk a cégcsoport Auszt-
riában található, kufsteini központ-
jával, mely lehetőséget ad a kom-
petenciák folyamatos fejlesztésé-
re, új termékek bevezetésére és a 
meglévő gyártástechnológiák 
áttelepítésére. A három műszak-
ban kiválóan teljesítő, szakmailag 

felkészült, 170 fős stabil dolgozói 
csapatunk számára szakmai segít-
séget és versenyképes bért kíná-
lunk – mondta el az ügyvezető. 

2007 szeptemberében indult a 
gyártás Lajosmizsén a 
Freudenberg Tömítés Ipari Kft-nél, 
mely idén, 10 éves jubileumot 
jelent. Ez jó alkalom arra, hogy 
átgondoljuk a következő évek 
kihívásait és lehetőségeit, amit 

egy erős, folyamatosan fejlődő 
160 éves múltra visszatekintő 
cégcsoport prosperáló tagjaként 
tesszük. Ehhez szintén fontos a 
vezetői és a munkavállalói elköte-
lezettség. Középtávú stratégiánk 
kialakításán dolgozunk, ami a 
következő évek feladatait megha-
tározza, mely reményeink szerint 
a termelékenység növelése mellett 

minőségi javulást, stabilitást ered-
ményez. 

– A jövőre való felkészülés csak 
lépcsőzetesen történhet, hiszen 
termelési, minőségügyi, logisztikai 
területen is meg kell felelnünk az 
újabb elvárásoknak, kihívásoknak. 
Mindez új beruházásokat, munka-
erő-növekedést és persze nagyobb 
felelősséget jelent a jövőt illetően. 

Körtvélyesi Péter
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Vándor váza és tojásfesztivál
Kollár Csaba, a Mizsetáp Kft. tulajdonosa közismert személyi-
ség a városban. Nem véletlenül, hiszen amellett, hogy az 
általa irányított társaság telephelyei sok lajosmizsei dolgozó-
nak adnak biztos megélhetést, a helyi közéletben is jelentős 
támogatói szerepet vállal az utóbbi évtizedben. A pusztai 
keresztmentéstől a helytörténeti tankönyv kiadásáig, a városi 
intézmények, sportegyesületek támogatásáig, valóban hatal-
mas az a lista, ami Kollár Csaba hitvallását igazolja, miszerint: 
Adni, segíteni sokféle módon lehet. Legutóbb arról mesélt, 
hogy egy aukción elnyert vázával hogyan sikerült hagyo-
mányt teremtenie egy nemes ügy hosszú távú támogatására.  

– Tavaly elmentünk a feleségem-
mel az Operaház Shakespeare-
estélyére, leginkább a világhírű 
operaénekes, Placido Domingo 
miatt, aki díszvendége volt ennek a 
remek bálnak. Egy jótékonysági 
árverés is kapcsolódott az estély-
hez, aminek a bevételét az 
Országos Mentőszolgálat 
Alapítványának ajánlották fel. 
Különböző felajánlott műtárgyak 
kerültek kalapács alá, és mind – a 
célnak megfelelően – a becsült 
árnál magasabb összegért talált 
gazdára. Én Az angol királynő ked-
vence fantázianevű herendi vázá-
ért szálltam ringbe, amire elég 

sokan licitáltak, de végül sikerült 
megszereznem. Hazavittem, polcra 
tettem. Aztán arra gondoltam, hogy 
ha jótékonyságról van szó, oko-
sabb lenne vándor vázává tenni. 
Vagyis egy évig nálam van, s a 
következő bál árverésére én aján-
lom fel műtárgyként úgy, hogy aki 
elnyeri, szintén csak egy évig birto-
kolhatja, majd szintén felajánlja. Az 
Operaház igazgatójával konzultál-
tam, aki nagyon jónak tartotta az 
ötletet, s az idei, februári Háry-
estélyen már újra kalapács alá 
került, igaz, új gazdája is csak a 
jövő évi bálig gyönyörködhet 
benne.

– Összefoglalva: megvettél egy 
vázát jóval a kikiáltási ára fölött, 
majd lemondtál róla. Nem lett volna 
egyszerűbb, ha ezt az összeget egy-
ből átutalod az alapítványnak?

– De, csakhogy akkor ez a ván-
dor váza nem tudna mindig vissza-
térni az Operaház estélyeinek auk-
cióira, újabb és újabb nemes ügyet 
szolgálva. Ugyanakkor az árveré-
sek sajátos, izgalmas hangulata – 
pláne, ha pezsgővel keveredik a jó 
szándék – arra készteti a tehető-
sebb licitálókat, hogy a kikiáltási ár 
többszörösét is kifizessék az adott 
műtárgyakért. Amik közül remélhe-
tően egyre több vándorrá válik a 
jövőben ezeken az estélyeken, Az 
angol királynő kedvencéhez hason-
lóan.

– Visszatérve szűkebb hazánkba: 
tényleg hatalmas a listája azoknak a 
helyi ügyeknek, amiket támogattál 
az utóbbi esztendőkben. Illetlen a 
kérdés, mégis felteszem: Forintban 
ez körülbelül mennyit jelent?

– Ha az utóbbi hét-nyolc évet 
nézem, több mint tízmilliót. A ráfordí-
tott időt, energiát nem számítva, 
amikből például a 14. századi lajos-
mizsei romtemplom megmentésére 
tett kísérleteim épp úgy rengeteget 
emésztettek fel (tárgyaltam az ügy-
ben Zalától Budapestig szakembe-
rekkel), mint a kecskeméti tojásfeszti-
vál életre keltése, szervezése. De 
említhetném a készülő lajosmizsei 
monográfiát is, aminek megvalósulá-
sáért évek óta dolgozunk Kürti 
László professzorral.

– Az országos tojásfesztivál a te 

ötleted volt, s az idén már harmadik 
alkalommal rendezték meg 
Kecskeméten. Milyenek az eddigi 
tapasztalataid? 

– Az elsőt jónak értékelném, a 
másodikat gyengébbnek, az ideit 
pedig még gyengébbnek. Nem tud 
országosan ismert turisztikai prog-
ram lenni ez a rendezvénysorozat, 
amíg ilyen gyatra szervezéssel pró-
bálják életben tartani. Ez nem csak 
azzal magyarázható, hogy tavaly 
még ötmillióval támogatta a feszti-
vált a város, az idén viszont egy fil-
lérrel sem. A kiesett összeget igyeke-
zett pótolni a Magyar 
Tojásszövetség. De bármennyit for-
díthatunk egy ilyen rendezvényre, 
ha az átgondoltan nincs megtöltve 
igényes programokkal, óhatatlanul 
csökken iránta az érdeklődés. És az 
igényességet nem az jelenti, hogy 
még több sört és bort kínáló sátrat 
állítanak fel a főtéren. Szerintem 
elvárható lenne, hogy egy ilyen fesz-
tivált a jellegével adekvát kulturális 
programok, események öleljék körül, 
és kiküszöböljék azokat a szervezési 
anomáliákat, amik az idén különö-
sen jellemezték. Egy vitaminokban, 
hasznos nyomelemekben gazdag, 
egészséges táplálék népszerűsítése 
a cél a tojás esetében. De ilyen táp-
lálékra nem csak a test, a lélek is 
vágyik, mióta ember az ember. Ez a 
vágyódás szülte a művészeteket, 
ebből táplálkozik autentikus kultú-
ránk. A tojásfesztivál csak azzal 
lehet országosan ismert rendezvény, 
ha ezeket a testi és lelki tápláléko-
kat egészséges arányban kínálja…      

Kollár Csaba az operában
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Sebők Audit Kft.

Komplex könyvelői szolgáltatás
A nagy cégekkel ellentétben, a kisvállalkozások nem rendel-
keznek stabil szakmai apparátussal, ezért a könyvelői irodák 
szolgáltatásait veszik igénybe. A kérdés ma már az, hogy 
milyen színvonalúak ezek a szolgáltatások. Mert az egyre 
növekvő szakmai elvárások miatt, egyre nagyobb hangsúlyt 
kapnak az ügyfelek elvárásai is, hiszen zsebre menő kapcso-
latról van szó.

– Jelenleg ötfős, kiválóan képzett, 
mérlegképes könyvelői végzettségű 
gárda szolgálja ki irodánk ügyfeleit. 
A felkészültséget mindig fontosnak 
tartottuk, hiszen a változó jogszabá-
lyok, rendeletek naprakész ismerete 
nélkül, egy felkészületlen könyvelő 
olyan hibákat követhet el, amik jelen-
tős anyagi hátrányokkal sújthatják, 
akár a csőd szélére sodorhatják a 
vállalkozásokat – mondta el lapunk-
nak Sebők Márta, a lajosmizsei 
Sebők Audit Kft. ügyvezető tulajdo-
nosa.

– A könyvelés, az adótanácsadás 
és a könyvvizsgálat terén egyaránt 
gyakorlott munkatársaimmal szem-
ben jelentős elvárás a magas fokú 
informatikai ismeret is, hiszen ma 
már a papírmunkát szinte a feledés-

be küldte a digitális ügyintézés, min-
den tekintetben. Vagyis az elektroni-
kus számlák világában a folyamatos 
informatikai továbbképzés ma már 
elengedhetetlen egy könyvelői iroda 
esetében. 

– Lajosmizsén is gyors, megbízha-
tó internetes szolgáltatást eredmé-

nyezett az optikai kapcsolat. 
Ugyanakkor a város fekvése is ked-
vező, hiszen az M5-ös sztráda mel-
lett fekszik településünk, és ennek 
köszönhetően, illetve a szakmai 
ismeretségek révén, Budapesttől 
Szegedig vannak ügyfeleink.

– Tapasztalataink szerint valami 
megmozdult a kisvállalkozások 
terén mostanában, a különböző 
pályázati lehetőségeknek köszönhe-
tően. A fiatal gazdák juthatnak most 
támogatáshoz, és a tanyafejlesztési 
pályázatok is folyamatban vannak, 
ami Lajosmizse esetében igen soka-
kat érint. Vagyis az agrárium tekinte-
tében mutatkozik némi kihívás jelen-
leg könyvelői irodánkban. 

– A gazdálkodó szervezeteknek 
december 1-től indul a cégkapu 
szolgáltatás, ennek használata 
2018. január 1-jétől kötelező lesz. A 
regisztrációt már most el kell kezdeni 
a NISZ Zrt. oldalán. Főként a kisvál-
lalkozókra, illetve az egyéni vállal-
kozókra vonatkozik az a változás, 
hogy 2017. július 1-től a jövedéki 

termékek beszerzése esetén a szám-
lakiegyenlítés csak bankszámlán 
keresztül történhet.

Ez főként a kocsmárosokat, illetve 
az alkohol terméket forgalmazókat, 
valamint a dohányboltok üzemelte-
tőit érinti.

– Sok ügyfelünk a kezdetektől – a 
kilencvenes évek elejétől – hűséges 
hozzánk, de reméljük, új partnereink-
nek sem okoz csalódást jól felkészült 
könyvelői gárdánk. Hiszen a köny-
velés és a könyvvizsgálat mellett 
bérszámfejtéssel, adótanácsadással, 
illetve az ezekhez tartozó teljes körű 
adminisztrációval is foglalkozunk, 
ugyanakkor széleskörű, naprakész 
információkat igyekszünk nyújtani 
minden ügyfelünknek.

 Sebők Audit Kft.
6050 Lajosmizse,

Deák F. u. 2/A, fsz.1. 
Telefon: 76/555-018

Telefon/Fax: 76/ 555-019
Mobil: 30/ 606-4588

www.konyveleslajosmizse.hu

Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.

Új társasház a belvárosban
Az építőipari generál kivitelezés-
ben különösen ismert lajosmizsei 
Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. 
csaknem száz dolgozót foglalkoz-
tat, s az alkalmazott alvállalkozói 
létszám is hasonló ennél a több 
lábon álló vállalkozásnál. Ahol a 
kivitelezések mellett az építőanya-
gok, ipari és mezőgazdasági fel-
szerelések lehető legszélesebb tár-
házával várják az érdeklődőket. 
Kis- és nagykereskedésében másfél 
hektáron raktároznak csaknem 20 
ezer féle terméket. Mondhatni: min-
dent, amire egy ház építéséhez 
szükség lehet. Ugyanakkor a nyílás-
zárókat gyártó üzemük is fontos 
szerepet játszik sikereikben.

– Remek mérnöki gárdát foglal-
koztatva, sok beruházás részesei 
lehetünk. Az ezzel járó pályázati, 
adminisztrációs munkák lebonyolí-
tására is vannak szakembereink, 

ezért szívesen keresnek bennünket 
a városon kívüli ügyfeleink, megren-
delőink is. A tervezés és költségve-
tés elkészítésétől a beruházások 

kulcsrakész átadásáig, a mi cégünk-
re lehet számítani – mondta el 
lapunknak Gombkötő Márk, a 
26 éve jeleskedő cég tulajdonosa.

– A közelmúltban két nagyberu-
házást kiviteleztünk: Tiszakécskén 

tésztagyárat építettünk irodaház-
zal, szociális létesítményekkel, 
Felsőlajoson pedig egy ugyancsak 
komplex üdítőital üzemet.

– Már a kétezres évek elején 
gyakorlatot szereztünk a társasházi 
lakások építése terén – 150 új ott-
hont emelve értékesítési céllal –, s 
az idén ugyancsak erre vállalkoz-
tunk: Egy 32 lakásos, négy üzlettel 

és 14 garázzsal, minden lakáshoz 
saját parkolóval kialakított létesít-
mény létrehozásán dolgozunk jelen-
leg Lajosmizsén, az Attila utcában 
– tájékoztatta lapunkat a cégtulaj-
donos. – Erről az épületegyüttesről 
büszkén elmondható, hogy kiváló 
hőszigeteléssel, a nyílászárók és 
burkolatok legkorszerűbb alkalma-
zásával készül, s a liftről sem feled-
keztünk meg, gondolva az idősek-
re, illetve a leendő kisgyermekes 
tulajdonosokra. Korlátozott szám-
ban még igényelhető ezekből az 
egyedi fűtéssel ellátott lakásokból, 
CSOK-os szerződéssel is.    

Gomép Ipari és 
Kereskedelmi Kft.
6050 Lajosmizse,

 Dózsa György út 219.
Telefon: 76/457-446 

Fax: 76/555-110
E-mail: info@gomep.hu 
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Kecs ke mét fõ te rén, meghitt tör
té nel mi és szak rális környe zetben, 
a ma gas mû vé szi szín vo na lon 
ki ala kí tott Szent Mi hály 
Al templom ban 1, 2, 3, 4, 5 sze
mé lyes ur na he lyek bé rel he tõk, 
15, 30 és 90 év re. Az ur na hely
bér lés nincs val lá si fe le ke zet hez 
köt ve. 

Plé bá nia tel.: 76/497-025 
Ügy fél szol gá lat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

UR NA TE ME TÕ 
a Barátok templomában

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

Lajosmizsei Charolais Kft.

Egyre népszerűbb a bikavásár
Évtizedek óta Magyarország legjobb törzstenyészeteként 
emlegetik a lajosmizsei charolais gulyát. Hosszú törzsű, köny-
nyen ellő, magas napi súlygyarapodást produkáló, jó húsfor-
mát hozó állományuk többsége szarvatlan, ami fejlesztéseik, 
tenyésztési kísérleteik egyik komoly sikere. Nem véletlen, 
hogy ma már megszokottá válnak a charolais fajtáknál a sper-
mavizsgálati procedúrák, amik tenyésztésük tekintetében 
meghatározóak. 

Tiszta génállományú tehenek, bor-
jak és gyönyörű, másfél tonnás 
bikák alkotják az 1300 egyedes 
szarvasmarha állományt Bujdosó 
Mártonéknál. Nem csoda, hogy a 
Lajosmizsei Charolais Kft. számtalan 
nagydíjat nyert az utóbbi évtizedek-
ben remek tenyészállataival, külföl-
dön és itthon egyaránt. Az idén a 
hódmezővásárhelyi országos állat-
tenyésztési seregszemlén remekel-
tek, Lakk György névre hallgató 
másfél tonnás bikájuk ezt a versenyt 
is megnyerte – mint az összes többit, 
amire benevezték. Tavaly a nyitrai 
vásár sztárja volt. 

– Ez a tenyészbikánk a hódmező-
vásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon is első díjas 
lett, ami azzal is magyarázható, 
hogy az adott fajtán belül kicsi a 
szarvatlan populáció – nyilatkozta 
Bujdosó Márton, a Lajosmizsei 
Charolais Kft. tulajdonos ügyvezető-
je. – Ez egy nyugodt vérmérsékletű 
fajta, Lakk György is mindig jámbo-
ran felbaktat a kamionra, ha arra 
kérjük. Ám amikor vemhesek, kicsit 
agresszívabbak az üszők, és köny-
nyen kárt tesznek egymásban. Ezért 

fejlesztettük ki a szarvatlan állo-
mányt, hiszen kimondottan húsmar-
hákról van szó, vagyis csak a bor-
jak jelentik a hozamot, elvesztésük 

minden gazda rémálma. Sajnos 
megfelelő méretű saját legelővel 
nem rendelkezünk, ezért az ország 
több részébe utaztatjuk a gulyát, 
ahol tavasztól a tél kezdetéig legel-
hetnek. 

Az idén már két bikavásárt is ren-
dezett a Lajosmizsei Charolais Kft. 
telephelyén, legutóbb 23 kiváló 
tenyészállat közül választhattak az 
érdeklődők. Ilyenkor a porondra 

minden egyes bikát felvezetnek, de 
licitálás csak akkor történik, ha vala-
melyikre több ajánlatot is tesznek. A 
vásárlók az esetek többségében a 
katalógusban megjelölt kikiáltási 
áron vihetik haza a kiszemelt 
tenyész állatot.  

– Bikavásárnak nevezzük, mert 
nem szeretem az árverés kifejezést, 
hiszen régóta bukott, eladósodott 
emberek sorsával hozzák összefüg-
gésbe. Ugyanakkor meggyőződé-

sem, hogy a tisztesség a legna-
gyobb összetartó erő az olyan vál-
lalkozásokban, amik generációról 
generációkra működnek. Márpedig 
az állattenyésztés ilyen. Egyre 
nagyobb az érdeklődés a bikavásá-
raink iránt – az idén már kettőt is 
tartottunk belőlük –, ami azt mutatja, 
hogy a vevők rájöttek: ez az értéke-
sítési módszer nekik is megfelelő, 
hiszen több állat közül választhat-

nak, a bikák minden fontos jellemző-
jét, tulajdonságait megismerhetik, 
ráadásul az árak is jól összehasonlít-
hatóak.

– Eddig nagyon jó felvevő piacot 
jelentett – különösen a vágóállatok 
tekintetében – Törökország, de a 
politikai mizériák most ebben is vál-
tozást idéztek elő, meggátolva a 
szabad kereskedést és leszorítva az 
árakat. Az arab világ igénye óriási 
a szarvasmarhák iránt, de az 
adás-vétel pillanatnyilag nagyon 
nehéz. Szerencsére új érdeklődők is 
jelentkeznek a charolais fajta iránt, 
gondolok itt Szerbiára, ahonnan 
több tenyésztő keresett fel borjak 
vásárlásának szándékával az elmúlt 
hónapokban. 

– Cégünk is több lábon álló vállal-
kozás, vagyis az állattenyésztés mel-
lett gyümölcsössel és paprikatermesz-
téssel is foglalkozunk. Az idén nem 
sok szerencsével, hiszen a cseresz-
nyét a fagy, a paprikát meg a jégeső 
pusztította. De aki gazdálkodással 
foglalkozott egész életében, mint én, 
az tudja, hogy a Jóisten már csak 
ilyen: egyik kezével ad, a másikkal 
elvesz. Örökös küzdelem ez, amiért 
van értelme felkelni reggelente.  

Lajosmizsei Charolais Kft.
6050 Lajosmizse, Mizse 91. 

Telefon: 76/356-847 
Mobil: 30/9535-155                                                                                                                                      

Fax: 76/555-338
E-mail: charolais.lm@gmail.com
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NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000 Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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�  Kulcs má so lás: kul csok, zá rak, la ka tok, 
spe ci á lis kul csok má so lá sa.

�  Pán cél szek rény-kul csok, au tó- és motor-
kulcsok min den tí pus hoz.

�  Immobiliser-es (chipes) kul csok má so lá-
sa.

�  Ha a chipes kul csot el ve szí tet te, ak kor is 
ké szít az au tó hoz in dí tó gát lós kul csot a 
Kulcs ki rály.

�  Épü let zá rak, pos ta lá dák, ki lin csek.
�  Kul csok ri asz tók hoz.

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.

8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Melengető Ősz a gyógyító 
pihenés otthonában Hévízen!

Őszi pihenés értékes gyógyvízben. Üdvözlő itallal 
a lap olvasói számára! FOGLALÁSI KÓD: AN1708

Ha nem szeret a nagy melegben kimozdulni otthonról, ha a gyermekzsivaj 
helyett inkább csendes pihenésre vágyik, és mindezért nem szeretne 
sokat fizetni, akkor foglalja le most őszi kikapcsolódását hatalmas 
kedvezménnyel!
A csomag tartalma: 4 nap/ 3 éjszaka szállás • félpanziós ellátás (svédasztalos 
reggeli és büfévacsora) • 2 beltéri gyógyvizes medence • 160 m2-es kültéri 
wellness- / úszómedence • finn szauna • ÖKO szauna • ivókút és a sószoba 
• fürdőköpeny használata • Wi-Fi, parkolás

37 500 Ft / fő / 3 éjszaka*

* 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben • Felhasználható: 
2017. 09. 01 – 11. 03. között (kivéve kiemelt időszak) • Foglaló szükséges! 
A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő, 
összege: 500 Ft / fő / éj (18 év felett).

, a gyógyító pihenés otthonaHotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Gálvölgyi érkezett vendégségbe
A Kossuth és Jászai Mari-díjas színművészt, a népszerű paro-
distát, szinkronszínészt a felesége, Gálvölgyi Judit műfordító 
és egyik leányuk Dorka, a Hatszín Teátrum igazgatója, vala-
mint Nádas Erika ezeréves barát kísérte el Kecskemétre a 
közelmúltban. Farkas P. József, a Karol Wojtyla Barátság 
Központ alapító-igazgatója fogadta és látta őket vendégül a 
népkonyhán, ahol Borzák Tibor újságíró beszélgetett a neves 
művészekkel a sorsközösség közönsége előtt.

Gálvölgyi János a gondozottak 
alkotta közönség előtt többször is 
nyomatékosan kifejezésre juttatta a 
társadalom elesettjei iránt érzett szo-
lidaritását. Szomorúsággal elegyített 
meghatottságát fanyar iróniával 
ötvözve adott hangot meggyőződé-
sének, olykor dermesztő képet festve 
az általa vélt valóságról. 

– Tudom, hogy jól élünk, mert ki 
van írva a plakátokra – jegyezte 
meg egy alkalommal.

A pódiumbeszélgetés vezérgon-
dolata mindvégig a szegénység 
mentén körvonalazódott, humorral 
jócskán teletűzdelt, csípős megjegy-
zésekkel tarkított odamondásokkal 
fűszerezve az időközben mégiscsak 
derűssé váló diskurzust.

Dorkától egyebek között meg-
tudhatták a jelenlévők, hogy csa-

ládjuk rendszeresen pártfogol kari-
tatív szervezeteket. 

– Jómagam is önkénteskedem: 
tartós élelmiszert, meleg ételt szok-
tam osztani, most pedig rászoruló 
kicsinyek javára gyűjtünk, küzdve 
a gyermekszegénység ellen. 

Rodolfó lányaként és művészfe-

leségként dupla teher nyugszik 
Judit asszony vállán. De elmondá-

sa szerint soha nem volt teher ez 
az állapot. 

– Hála Istennek nem kerültem 
soha nehéz sorba. Meleg, fűtött 
szobából jó tanácsokat osztogatni 
arcátlanság lenne – jegyezte meg 
Gálvölgyi az újságíró firtatására, 
hogy mit lehet mondani ezeknek 
az embereknek valamiféle remény-
ként…

Gálvölgyi János azt is egyértel-
művé tette, minden negatívum elle-
nére nem a szomorúságé az utolsó 
szó: „Van még egy pár előadá-
som, utána irány a Szegedi 
Szabadtéri Játékok. Egyébként 
nagy terveim vannak nyárra: reg-
gel felkelek, és nem megyek seho-
va.” (Hangos nevetés a közönség 
soraiból.) 

A vendégek az ebédosztásban 
is jeleskedtek. A Bakos és Társai 
Bt. ügyvezetőjének adományát – 
százhúsz adag olaszos húsos pen-
nét – Gálvölgyi Dorka és Nádas 
Erika osztotta szét az interaktív 
„Gálvölgyi show” után. 
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  9.00 Huszártábor felállítása 
  9.30 FELVONULÁS: Izsáki út – Kálvin tér – Izsáki út (2,5 km) 
12.30 Hírös Vágta előfutamok 
13.30  Kishuszár Vágta előfutamok 
14.00 Hírös Fogat Vágta előfutamok 
14.30 Huszárbandérium karüsszel bemutatója 
15.00 Huszártoborzó (tárogató, dudás, verbunkos néptánc) 
15.30 Csikós bemutató 
16.00 KISHUSZÁR VÁGTA DÖNTŐ 
16.30 HÍRÖS VÁGTA DÖNTŐ 
17.00 FOGAT VÁGTA 
17.30 EREDMÉNYHIRDETÉS 
18.00 Agárverseny 
18.30 Csikóslovasbemutatója 
20.00 Tüzes lovas show a Győri trükklovasokkal és a huszárokkal 
20.30 Tábortűzgyújtás 

 
Egész napos programok: 
 Állatsimogató 

Lovas szakkiállítás és vásár 
Fekete Béla magángyűjtő népi kocsi kiállítása 

 
Belépőjegy: 1200 Ft/fő (gyermekek részére 14 éves korig ingyenes) 
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A Mercedes Gyár is segít 
a Wojtyla Háznak

A kecskeméti Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. fel-
ajánlásának köszönhetően két napon ebédosztásban vettek 
részt az autógyár informatikai részlegének egyes munkatársai 
a közelmúltban a Karol Wojtyla Barátság Központban. 
Mindezen felül nagy értékű tárgyieszköz-fejlesztési támoga-
tásban is részesül a népkonyha – derült ki a felek beszámoló-
jából. Először hat, majd pedig négy másik Mercedes-
informatikus kereste fel a Wojtyla Házat azzal a céllal, hogy 
személyesen nyújtsák át a Mercedes Gyár ételadományát a 
szociális létesítmény gondozottainak.

Első alkalommal Farkas P. József 
alapító-igazgató, valamint Molnár 
Zoltán intézményvezető prezentáci-
óban mutatta be a népkonyha legjel-
lemzőbb életképeit, jelentősebb ese-
ményeit az alapítástól kezdődően 
egészen napjainkig, majd végigve-
zették a vendégeket a kiszolgáló 
helyiségeiben. Az étkezdében 
Andreas Hamm IT vezető köszöntöt-
te az ellátottakat, majd a Mercedes 
Gyár hat dolgozója Domján Balázs 
és Nagy Ervin önkéntesek közremű-
ködésével felszolgálta az ebédet.

Másodjára ugyancsak Farkas P. 
József fogadta a látogatókat – 
Farkas Pál önkéntes szervező mun-
katárs társaságában. Némi történeti 
visszatekintést követően a népjóléti 
intézmény alapító-igazgatója köszö-
netét fejezte ki, amiért a Mercedes-
Benz Manufacturing Hungary Kft. 
bőkezű támogatásban részesíti a 
Wojtyla Házat.

Az étkezdében Varga József, a 
Mercedes Gyár IT munkatársa kol-
légáival együtt üdvözölte a gondo-
zottakat, majd ismét saját kezűleg 
nyújtották át mindenkinek az ételado-
mányt: rántott szeletet rizibizivel, 
kenyérrel és süteménnyel. (A vasár-
napi hidegélelem-ellátmánnyal kiegé-

szítve, melynek támogatója ezúttal 
Borsos István izsáki kőfaragó volt.)

Az adományozás részleteit illető-
en Varga József – aki egyébként 
a program végrehajtásáért is felel – 
lapunknak elmondta: a Daimler kon-
szern kecskeméti gyárának vezetése 
évekkel ezelőtt hozott döntést, misze-
rint helyi közhasznú szervezeteket 
kíván támogatni.

– A vállalaton belül 13 osztály 
működik, melyek e vonatkozásban 
koordinációs lehetőséggel élhetnek 
– közölte. – Ez annyit takar, hogy a 
részlegek munkatársai helyi lako-
sokként, közösségi résztvevőkként 
– megfelelő személyes tapasztala-
tok birtokában, a civil alakulatok 

céljait, feladatait, működését job-
ban átlátva – saját osztályukon 
belül ki-ki alapon ajánlással élhet-
nek egy-egy általuk támogatható-
nak vélt közhasznú szervezetet ille-
tően. A jelölteket „egy kalapba 
téve” egymás között megversenyez-
tetik, majd az adott osztály kollektí-
vája eldönti, összességében kire 
adja voksát. Az előirányzatból elő-
zetesen kijelölik a támogatni kívánt 
célokat, majd a szükséges alapada-
tok, dokumentumok beszerzése után 
a komplett „csomagot” ajánlják a 
gyár vezetőinek figyelmébe, akik 
végül döntést hoznak a patrónus 
ügyében, mely részben pénzbeli 
vagy tárgyi adományban, illetve 
dolgozói aktivitásban – szakkép-
zettséget nem igénylő munka elvég-
zésében – nyilvánul meg. 

– Ami az informatikai részleget 
illeti, ez évben a Karol Wojtyla 
Barátság Központot szemeltük ki, 
melyre végül a menedzsment is 
áldását adta. A Mercedes Gyár 
támogatása – korábban megkötött 
írásbeli megállapodás alapján – 
egyes belső nyílászárók, illetve a 
melegvíz-ellátó rendszer cseréjére 
terjed ki, emellett dolgozói aktivitás 
keretében két alkalommal ebédet is 
osztottunk – fogalmazott Varga 
József.
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Szenzációs látványosság

A keceli Pintér Művek haditechnikai parkja valóban 
szenzációs látványosság. Özvegy Pintér Józsefné 
fogadta lapunk munkatársát, amikor legutóbb itt jártunk.

A méreteit és kiállítási tárgyait illetően Európában is 
egyedülálló létesítmény négy, egymástól független 
bemutatóhelyből áll. Első a fegyvermúzeum. A kiállítási 
tárgyak (maroklőfegyverek, puskák, géppuskák, sport-
fegyverek) között megtalálhatók a Magyar 
Honvédségben rendszeresített kézifegyverek nagy 
része, sportpisztolyok, valamint Kádár János vadász-
fegyverei. A makettházban sok száz különféle harci 
eszköz miniatűr másolata tekinthető meg.

A Szobor- és Haditechnikai Park a múzeum talán 
leglátványosabb része. Több mint három hektáron terül 
el a szabadtéri kiállítás és az azt körülölelő szobor-
park. Utóbbi mellett itt tekinthetők meg a Magyar 
Honvédségnél rendszeresített egykori különböző harci 
eszközök helyreállított darabjai.

Valentino Cseh Sörtár
Tavaly októberben nyitott a Valentino Cseh Sörtár Kecskemét 
belvárosában, a Kéttemplom közben. Az üzlet tulajdonosa 
Sebestyén László zenész, aki – mint mondja – teljesen kívülál-
lóként sodródott bele a cseh söripar remekeinek világába, 
ráadásul tüstént ráérzett e hűsítő nedűk ízére, s úgy döntött, 
létrehoz egy találkozóhelyet a „folyékony kenyér” szerelme-
seinek. Társaságában kortyolgatjuk a habos, jellegzetesen 
kesernyés italt, miközben jazz muzsika szól a háttérben.

– Zenekarommal a Debreceni 
Virágkarneválon játszottunk 2016 
augusztusában. Fellépésünk után 
kínáltak meg bennünket egy-egy 
korsó Krušovice sörrel. Ízvilága 
annyira magával ragadott, hogy 
aznap este végigkóstoltam az 
összes söritalt, ami csak kapható volt 
a helyszínen. Ezt az élményt valami-
féle meghatározó jelnek tekintettem, 
utána ösztönösen haladtam előre, 
amerre a csillagok vezettek. 
Gyorsan megszületett bennem az 

elhatározás: sörözőt nyitok 
Kecskeméten – meséli a közelmúlt 
történéseit.

Alig egy esztendő leforgása alatt 
odáig jutott, hogy cseh sörök egész 
arzenálját kínálja a Kéttemplom köz-
ben: Dudák, Bakalář, Kvasňák, 
Klostermann, Černovar, Švihák, 
Pardubicky Porter – különféle válto-
zatokban.

És hogy mi a cseh sörgyárak, 
manufaktúrák titka? – Azt nyilván 
nem árulják el, de annyi bizonyos, 

hogy termékeikben minden benne 
van, aminek benne kell lennie. A 
tradicionális cseh sörök valóban 
malátából készülnek, és nem kukori-
cából, mint egyes külföldi konkurens 
gyártók italai. Az igazi különbséget 
a víz minősége adja. Hiába lopnák 
el tehát az évszázadok alatt kifej-

lesztett receptúrát, másutt mégsem 
készülne olyan kiváló sör, mint 
Csehországban. Ott ugyanis sokkal 
lágyabb a víz, mint például nálunk, 
ez pedig döntő tényező a végter-
mék szempontjából – világít rá a 
„titokra” az üzlettulajdonos, aki 
egyébként barna sört fogyaszt leg-
szívesebben.

– Mindazonáltal 280 sörgyár 
működik Csehország szerte, vagyis 
szinte minden városban, faluban 
található legalább egy. Termékeik 

íze más és más, tájegységenként 
különösen eltérő lehet – folytatja a 
magát máig zenésznek valló 
László. – Érdekességként említem, 
hogy egyikük – a Dudák – helyha-
tósági tulajdonban van. A cégek, 
amelyekkel együtt dolgozom, 
Magyarország más részére nem 
szállítanak, sőt gyakorta nem is 
exportálnak máshová. Kap-
csolatunk olyannyira a bizalomra 
épül, hogy akad, amelyik ingyen, 
„írás nélkül”, egy kézfogással 
bocsátott rendelkezésemre különfé-
le eszközöket, amelyeket itt az 
üzletben használok. Üzleti filozófi-
ám nagyon egyszerű, a legjobb 
söröket akarom kínálni Kecs-
keméten. Ennek érdekében még a 
csapoló berendezéseket is teljesen 
átmosom minden egyes hordó után, 
így soha nem keveredhetnek a 
különféle sörök ízei. Üzletemben 
olyan, Csehországra emlékeztető 
jelképeket szeretnék rövidesen köz-
szemlére tenni makettként, mint pél-
dául a Skoda autó, az egykori 
Tesla lemezjátszó, vagy a Jawa 
motorkerékpár. 

– Azok számára, akik időközben 
megéheznek nálunk, cseh tájjellegű 
ételeket kínálunk, melyek ízvilága 
tökéletesen illeszkedik a sörökéhez, 
úgymint: cseh tál, Valentino extra 
cseh tál, utopenec, grill kolbászkák, 
hermelin, grill sajttál, házi pogácsa 
és chipsek. Ételválasztékunkat mind-
azonáltal folyamatosan bővítjük.

Aki pedig képes meginni nálunk 5 
liter, maga által csapolt sört egy 
hatalmas üvegkorsóban, Valentino 
sörlovaggá avatjuk – üzeni leendő 
vendégeinek Sebestyén László.
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,

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1290 Ft/fő

szombat, vasárnap: 1390 Ft/fő
0-3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3-6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON

Asztalfoglalás esetén 1490 Ft/fő

Hírös Grill Étterem
Kecskemét, Március 15. utca 1.

Tel.: 06-30/3000-031

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

Utcazenélő fúvósok

A Karol Wojtyla Barátság 
Központ előtti utcafelület adott 
helyet annak az utcai örömze-
nélésnek, amelyet Kuna Lajos 
vezényletével a Kecskeméti Városi 
Fúvószenekar huszonnégy zené-
sze mutatott be a szép számban 
megjelent nagyérdeműnek. A 
szombat délelőtti sziporkázó han-
gulatú koncertnek több százan 
lehettek tanúi: a Wojtyla Ház gon-
dozottai, munkatársai, önkéntesei, 

a muzsikaszó hallatára ablakaikat 
tárva nyitó környékbeli lakók, 
járókelők, arra közlekedő kerék-
párosok, autósok. 

Az örömzenét követően a 
Wojtyla Ház közössége ebéddel 
kínálta a fúvószenekar tagjait. Az 
ételt ezúttal dr. Svébis Mihály, 
a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
főigazgatója ajánlotta fel a nép-
konyha ellátottai és vendégei szá-
mára. 
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Tűzön-vízen át ropták
A kecskeméti Tűzön-Vízen Át 
Egyesület fergeteges néptánc pro-
dukciójának lehettek szem- és fülta-
núi a minap a Karol Wojtyla 
Barátság Központ önkéntesei, gon-
dozottai és a népkonyha előtt 
járók-kelők. 

Az ötven tagot számláló tánc-
együttes egyik csoportja látogatott 
el a szociális intézménybe, ízelítőt 
adva gazdag repertoárjukból. 
Molnár Máté, az egyesület elnöke 
a nagyérdeműhöz szólva kifejtet-
te: 18-70 év közötti lelkes amatőr 
táncosokból álló közösségük leg-

főbb célja a hagyományőrzés, 
mert kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi 
magának. Tagjaik zömmel olyan 
felnőttek, akik gyermekként nem 
férhettek közel a népi dallamok 
világához, ezért felnőtt fejjel kezd-
tek néptáncot tanulni az egyesület 
égiszén belül, három oktató pár 
segítségével, akik a Kecskemét 
Táncegyüttes tagjai. Életkortól füg-
getlenül, bármiféle előképzettség 
nélkül bárki bármikor csatlakozhat 
hozzájuk, szeretettel várják soraik-
ba az érdeklődőket – jelentette ki 
végül a táncosok elnöke.

Szerencsejátékos ajándék
Május végén a Szerencsejáték 
Service Nonprofit Kft. ötszázezer 
forintos adománnyal segítette a 
Wojtyla Ház idősek, fogyatékosok 
ellátására irányuló tevékenységét. 

A közhasznú intézmény ennek 
az összegnek nagy részét az intéz-
mény akadálymentes mosdójának 

új szabványméretű ajtajának meg-
vásárlására és beépítésére hasz-
nálja fel. Az intézmény akadály-
mentesítése nagy feladat elé állítot-
ta a Wojtyla Házat. Az akadály-
mentes mosdó kialakításához elő-
ször is 110 cm széles ajtóra kellett 
kicserélni a régi 80 cm-es ajtót. A 

bontási és helyreállítási munkálato-
kat Horváth József kőműves 
mester végezte kiváló szaktudással. 

Az új hőszigetelt ajtót pedig a 
Hírös Ablak Kft. készítette és 
állította be. A maradék pénzt 
pedig a kazán javítására hasz-
nálja fel az intézmény.  

GuSto Tapas Bár

Új típusú vendéglátás
Kecskeméten, a Katona József 
Színházzal átellenben működik a 
GuSto Tapas Bár. Tulajdonosai 
nemrégiben nyitották meg üzletü-
ket, hogy hazánkban még szinte 
ismeretlen, egyfajta újragondolt 
gasztronómiát honosítsanak meg a 
belvárosban, fantasztikus ízekkel, 
egyedülálló desszertekkel, különle-
ges italokkal, koktélokkal. 

– Az újdonságot egy spanyol 
eredetű szóval jelöljük: tapas, ami 
alatt falatokat értünk. Alapja rend-
szerint egy szelet pirított baguette, 
melyre különböző feltétek kerülnek 
rendkívül gazdag választékban, jel-
legzetes ízvilággal fűszerezve – 
árulja el az újítás lényegét a bár 
egyik üzemeltetője.

– A teljesség igénye nélkül pél-
dául ilyen összetételben kínáljuk 
ételeinket az étlapon: mozzarella 
golyó, kolbász, koktél paradicsom, 

bazsalikomos vinaigrettel; cukkinis 
fetasajt kocka, koktél paradicsom-
mal, rozmaring ággal; kéksajt, szá-
rított vörös áfonya; füstölt lazac, 
kapros krémsajt, uborka; kecskesajt, 
Chorizo kolbász, koktél paradi-
csom, sárgadinnye pármai sonkába 
tekerve; fokhagymás-chilis kagyló 
csészében; fetával töltött paprika, 
Serrano sonka vagy Chorizo kol-
bász. És ez még csak a kezdet, hol 
vagyunk az étlap végétől?! 
Darabonkénti kiválasztással és 
komplett tálak formájában is kíná-
lunk tapasokat, salátákat, és akkor 
sushi választékunkról még említést 
sem tettem – folytatja Dragan a 
bemutatást.

– Efféle ételekkel várjuk vendé-
geinket hétköznapokon, sushival 
pénteken és szombaton délután 
5-től. Nem klasszikus vacsora tehát, 
hanem falatozás, laza esti társal-

gás, barátkozás egy korsó jéghi-
deg sör, egy pohár bor vagy akár 
hűsítő limonádé, koktél mellett, 
ezek a mi vendéglátásunk lényegi 
elemei – teszi hozzá.

– Tovább fokozva a nyári hangu-

latot új italokkal és desszerttel 
jelentkeztünk nemrégiben: Hugo 
(bodza, menta, lime, pezsgő, 
szóda); GuSto Koktél (szeder, 
levendula, pezsgő); málna öntetes 
vanília fagyi – egészül ki a koránt-
sem teljes felsorolás. 

A fenti ízelítő alapján nem megle-
pő, ha ilyen vélemények jelennek 
meg a GuSto Tapas Bár Facebook 
oldalán: Igényesen kialakított hely, 
kedves kiszolgálás. 
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Augusztus 19.

Nagyszínpad
19.00 Kodály Zoltán – Symphonic Live
Kisszínpad
10.00 Kistérségi programok 
21.00 Kilele Swing Cats

Augusztus 20.
Nagyszínpad
20.30 Augusztus 20. ünnepség,
Háry, Háry, Háry táncfantázia, tűzijáték
Kisszínpad
10.00 Kistérségi programok
22.00 Olasz meló

Augusztus 21.
Nagyszínpad
15.30 Roma nemzetiségi nap
16.45 Kecskeméti Nótások Baráti Köre 
19.00 Prímáspárbaj – jótékonysági est 
20.30 Korda György és Balázs Klári
Kisszínpad
10.00 Kistérségi programok
17.00-19.00 Lakitelek, Tiszaug bemutatkozása
22.00 Edu-Show

Augusztus 22.
Nagyszínpad
18.00 Íjász Eb megnyitó 
21.00 Cubanero
22.00 Milagro – Santana Tribute Band
Kisszínpad
17.00-19.00 Helvécia, Fülöpjakab
20.00 Ritmo de la Pampa 
22.00 Latin Party DJ Géróval

Augusztus 23.
Nagyszínpad
17.00 Gögög nemzetiségi nap
20.30 Best of Kecskemét – Fiatal Tehetségek Estje A Gong 
Rádióval
Kisszínpad
16.00-17.00 Univer Tánczos Péter Citerazenekar
17.00-20.00 Bugac, Bugacpusztaháza, Kerekegyháza, Orgovány
22.00 AfroDZAQM

Augusztus 24.
Nagyszínpad
15.00 Beindul a Főtér Hírös Játszó Tér extrém sportnap
21.00 Dj Nara Music Fm
22.00 A Mjuzik bemutatja: Hírös Extrém Dj Show
– Dj's: Garfieldbandi & Zsé
– Kecskeméti Freerun Family
– Error Breaks Cru
– Sinkó Lajos Kecskemét város többszörös Bmx világbajnoka
– Tűri Zoltán Freestyle Skateboarding
22.30 Dj Vasovski Live Show
Kisszínpad
17.00-19.00 Ballószög, Jakabszállás, Ladánybene,
Nyárlőrinc
22.00 DJ Show

Augusztus 25.
Nagyszínpad
17.00 Lengyel nemzetiségi nap 
20.30 Nosztalgia est: R-Go
Kisszínpad
10.00 Kistérségi programok
16.00-18.00 Felsőlajos, Lajosmizse, Tiszaalpár,
Tiszakécske, Kunbaracs
19.00 Molnár László és barátai
22.00 Retro – Funky Party DJ Pénzessel

Augusztus 26.
Rudolf laktanya
11.00 Hírös Lovas Fesztivál – Esti tüzes lovas show
Nagyszínpad
21.00 Compact Disco
Kisszínpad
9.30 Kistérségi programok
„Térségi összetartozás napja”
9.30 Hintók felvonulása
10.15 Települések köszöntése 
10.45 Bársony Anett produkciója 
11.00 Néptánc műsor
11.30 Térségi kertészeti és élelmiszeripari termékek kóstolója
12.00 Köszöntő és emlékajándékok átadása 
18.00 Német-örmény-bolgár-horvát nap 
22.30 Mjuzik Klub bemutatja: Kecskemét All Stars

Augusztus 27.
Nagyszínpad
10.00 Kistérségi programok
14.00 Süti sütő verseny, Kossuth tér
17.00  Babakocsis felvonulás, gyermekköszöntő és áldás
19.00 Nova Prospekt
20.00 Anna and the Barbies

A programváltoztatás jogát a szervező fenntartja!


