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A szegények védőszentjére emlékeztek
A Karol Wojtyla Barátság Központ
előtti téren a szegények védőszentjére, Páduai Szent Antalra emlékeztek a minap. Az árnyékos parkban
megtartott ünnepség keretében a
Kecskemét Városi Fúvószenekar
adott térzenét, Kuna Lajos vezényletével. A vendégeket Farkas P.
József, az intézmény alapító-igazgatója
köszöntötte,
majd
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester mondott ünnepi beszédet.
– A szentek élete példaértékű, az
Istenhez való fordulást, a befelé fordulást is jelképezik. A Wojtyla Ház
egy olyan közösséget hozott létre,
mint a szentek, azaz a szeretetet, a
jóságot közvetítik, miközben segítik a
szegényeket. Szent Antal ünnepe is
ráirányítja a figyelmet erre a csoportosulásra. Kijelenthetem: együtt dolgozunk a szegényekért, akiknek fontos a hit, a szeretet, az összetartozás

és a szolidaritás – hangsúlyozta az
alpolgármester, akinek köszöntője
után Frankó János izsáki vállalkozó
emelkedett szólásra, aki a Wojtyla
Ház megalapítása óta folyamatosan
támogatja a gondozottakat.
– Itt voltam már akkor is, amikor
ez a ház még romos állapotban volt.
Barátaimmal összefogva az elsők
között segítettünk. Akkor nem gon-

doltam volna, hogy idáig eljutnak.
Önök nagyon szerencsések, hogy a
mindennapi gondjaikon felülemelkedve e különleges társaság tagjai
lehetnek. A minap számoltunk utána:
az elmúlt tizennégy esztendőben
több mint ötszázezer adag meleg
ételt osztottak ki itt a szegények
között – mondta az önzetlen támogató.
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Karol Wojtyla Barátság Központ

Rangos vendégek érkezése várható
A napokban, a kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ
népkonyháján összegyűlt rászorulók előtt felelevenítették
Szent László életét, a gyógyító erejéről szóló legendát. Az
ünnepség keretében a szociális intézmény tizenöt éves jubileumi rendezvénysorozatának főbb eseményeit is megismerhette
a karitatív létesítmény sorsközössége.
Farkas P. József, a Wojtyla Ház Jóistentől. Aztán teltek az évek, mi
alapító-igazgatója ebédosztás előtt pedig mindennap ebédet adunk az
szólt a július 26-án, Anna napkor általunk gondozottaknak – fogalmazott az alapító, majd a rendezvények
elkezdődött rendezvénysorozatról.
– Tizenöt évvel ezelőtt magam közül két fő programpontot emelt ki:
sem gondoltam volna, hogy idáig – Augusztus 20-ához kapcsolódóan,
eljutunk. Alig volt pénzünk, sok táma- a Szegények kenyere ünnepén
dás ért minket, többen gyors bukást Marek Jędraszewski krakkói érsek és
jósoltak nekünk. És valóban bele is Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság
bukhattunk volna, de mint kiderült, a budapesti nagykövete látogat el a
segítség, a csoda fentről jött, a Wojtyla Házba, dr. Bábel Balázs,

Kerekdombi fürdőzés
Szántó István, a Kerekdombi
Termálfürdő tulajdonosa hosszú
évek óta gyarapítja a Wojtyla
Barátság Központ állandó patró-

közelmúlétban is meglepetéssel
érkezett délidőben, ebédosztás
előtt a népkonyha étkezdéjébe,
ahol ismét több tucat tiszteletjegyet

Farkas P. József

Kalocsa-Kecskemét érseke kíséretében, valamint delegáció érkezik a
testvérvárosból, Wadowicéből, élükön a lengyelországi település nemrégiben megválasztott polgármesterével.
A kulturális színezetet Kő Ferenc
kecskeméti festőművész egyházi
vonatkozású képeiből összeállított
tárlata erősíti majd. Októberben felavatnak a Wojtyla Ház udvarán egy
2x3 méteres tűzzománc alkotást. Az
ünnepségen – az előzetes egyeztetések szerint –Herczeg Anita, a köztársasági elnök felesége is részt vesz, és
a hangulatról a Csík zenekar gondoskodik majd.

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1490 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1990 Ft/fő
0–3 éves korig az ételfogyasztás INGYENES
3–6 éves korig az ételfogyasztás FÉLÁRON
6 éves kortól az ételfogyasztás teljes áron
Asztalfoglalás esetén 2490 Ft/fő
Elvitelre: 1 adag 30 dkg, 1 leves 700 Ft

Hírös Grill Étterem

Kecskemét, Március 15. utca 1.
Tel.: 0630/3000-031

Hírös Grill Étterem – Kecskemét

nusainak mára több százra tehető
lajstromát. A nemes lelkű vállalkozó időről időre jelentős számú
belépőjegyet adományoz a népkonyha gondozottjainak, akik önerejükből aligha tehetnék meg,
hogy gyógyhatású termálvízben
lubickoljanak. Szántó úr, hűen az
általa teremtett hagyományhoz, a

adott át kiosztás céljából Farkas P.
Józsefnek, a karitatív szervezet alapító-igazgatójának. A rászorultak
őszinte hálával fogadták a nagy
értékű felajánlást. Közös fürdőzésre legutóbb – döntő részben a
Karol Wojtyla Nyugdíjas Klub tagjainak részvételével – július végén
került sor Kerekdombon.
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

A kinevezésektől a felújításokig
Főpásztori, plébánosi, iskolaigazgatói kinevezések, állítólagos
papi visszaélések Lengyelországban, Kalocsa főterének felújítása. – Ezekről a témákról kérdezte dr. Bábel Balázs KalocsaKecskemét érsekét Farkas P. József újságíró.
– Marton Zsolt Vác új püspö- – húsz esztendeje – hivatalban, tehát
ke, Udvardi György korábbi bátran kijelenthetem, mindannyian
pécsi megyéspüspököt pedig tiszta szívvel, nyugodt lelkiismerettel
Veszprém érsekévé nevezték teszünk eleget egyházunk és a katoliki. Két közismert főpap. kus hívek alázatos szolgálatát érintő,
Istentől kapott elhívatásunknak.
Miként vélekedik róluk?
– Olyan hírek kaptak szárny
– Jó szolgatársi viszonyban
vagyok mindkettőjükkel. Udvardi ra, hogy Lengyelországban
György atyát régről ismerem, hitokta- néhány pap visszaéléseket
tási felügyelő korszakából, utána követett el…
püspöki kinevezést kapott, majd
Pécsre került. Kölcsönösen meghívtuk
egymást. Marton Zsolt a ’90-es évek
elején tanítványom volt a Központi
Papnevelő Intézetben, azóta többször találkoztunk. Jó humorral megáldott ember, minden bizonnyal nem
fog csalódást okozni a Váci
Egyházmegye élén. Legfőbb gondja
az aprófalvas területek papi utánpótlása lesz. Sok erőt kívánok neki új
szolgálati helyén, Isten bőséges
áldásával!
– Pécs új püspökének személyéről feltehetőleg kikérték
a véleményét…
– Nemrégiben olvastam valamelyik
– Engem nem kérdeztek eddig,
mindazonáltal még a jelölt személye fórumon, hogy aki az egész ügyet
sem ismeretes előttünk. Kevésbé nyil- kiváltotta, valójában soha nem volt
pedofília
kérdésében.
vános formában engem is megkeres- érintett
nek ilyen kérdéseket illetően, de jelen Feltételezhetően olyan vádaskodóról
lehet szó, hogy valaki javadalmazáesetben ez még nem történt meg.
– A Magyar Katolikus Püs sért cserébe, másokat valós jogalap
gyel
pöki Kar összetartó közösség nélkül gyanúba kever. Len
vagy egyenként mindenki országban köztudottan domináns a
római katolikus vallás, egyúttal az ottaképviseli a maga érdekét?
– E testület jelenlegi tagjait szinte ni kiterjedt egyházszervezet mindig is
kivétel nélkül régóta ismerem, kezdve hatalmas erőt képviselt az ország törtéErdő Péter bíboros úrral, akivel együtt nelme során. Egyfajta kísérlet lehet ez
jártam teológiára. Az egyházme- annak gyengítésére, de a lengyelek
gyék irányítását ellátó főpásztorok azonos hitvallásuk okán összetartóbközül jómagam vagyok legrégebben bak más nemzetek fiainál.

– Napjainkban teljesedik ki
Kalocsa főtere. Ismét áll a
Szentháromság
szobor.
Emellett megszépül az érseki
palota homlokzata. Mikorra
fejeződnek be a munkálatok?
– A Szentháromság szobor –
melyet többször áthelyeztek története során – nem a korábbi helyén
magasodik. Az újjászülető műalkotás
a főtér közepén várja majd az ide
látogatókat. Több mint 70 millió
forint összköltséggel hozzák rendbe.
Egyébiránt Liszt Ferenc szobra kissé

Dr. Bábel Balázs

beljebb kerül, Szent Istváné pedig a
róla elnevezett templom közelében
kap elhelyezést. Kőből készül egy
Asztrik-szobor is Kalocsa első érseke
tiszteletére, és másik helyre költözik a
Hősök szobra. Gyönyörű kandelábereket úgyszintén telepítünk. A szóban forgó fejlesztések egy évekkel
ezelőtt kidolgozott átfogó terv megvalósulását jelentik. A befejezés időpontját pontosan aligha lehet meghatározni, mindenesetre a szakemberek szinte éjjel-nappal dolgoznak.
Azon leszünk, hogy minél előbb teljes pompájában díszelegjen Kalocsa
főtere.

– Augusztusban elkezdődik
az újonnan kinevezett plébánosok beiktatása. Megfe
le
lőnek találja a papság létszámát?
– Megromlott egészségi állapot,
illetve nyugdíjba vonulás egyaránt
akadályozza az összes megüresedett szolgálati hely betöltését, ezért
összevonásra
kényszerülök.
Főegyházmegyénk területén jelenleg
három-négy lelkipásztorral szolgálnak kevesebben a szükségesnél, ám
várhatóan idén és jövőre is lesznek
papszentelések mifelénk, s remélhetően ezt a problémát majd orvosolni
tudjuk.
– Milyen helyzetről tud
be
számolni az iskolavezetők
szolgálatba állítása terén?
– Tanintézeteink igazgatói minden
esetben határozott időre – öt évre –
kapnak kinevezést. Az adott poszt
odaítélésekor befolyással bír maga a
tantestület, továbbá mi, egyházmegyei irányítók is hangot adhatunk
véleményünknek. A magyarországi
közéletben néha nagy port kavar
egy-egy iskolaigazgató leváltása
vagy ismételt kinevezése, pedig ez
teljesen magától értetődő dolog.
Tudomásul kell venni, hogy bizonyos
beosztások határozott időre szólnak.
Megjegyzem, komoly fejtörést okoznak számunkra azon esetek, amikor
egyes oktatási intézmények mindenkori helyzetükhöz kívánják igazítani
viszonyulásukat
a
Katolikus
Egyházhoz. Amikor fut a szekér, teljes autonómiára törekszenek, ha
viszont bajba kerülnek, helyettük
intézkedjen a püspök. Ilyenkor mindenki a maga igazát fújja. Holott a
gondokat ezen a területen is konszenzussal, közös megoldáskereséssel kellene kezelni.
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rozhatjuk. Ugyanakkor egyre környezettudatosabb módon oldják
meg azokat a saját fejlesztéseiket,
amiknek jóvoltából még több munkát tudnak kínálni az itt élőknek,
alapvetően hozzájárulva Lajosmizse
népességmegtartó erejéhez. De
kiveszik részüket a város kulturálisés sportéletének, helyi civil szervezeteinek támogatásából is.
– Az itt élők összetartozását
mutatja, hogy az olyan nagyszabású rendezvénysorozaton, mint ami-

A XXVI. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatra készülő kis- lósulhat az Iskola-tó szabadidő közváros polgármesterét, Basky Andrást arra kértük, hogy dióhéj- ponttá való fejlesztése, környezetéban elevenítse fel az elmúlt öt év néhány jelentősebb település- nek kiépítése, illetve a központi parfejlesztési törekvéseit, beruházásait. Hiszen októberben ismét kok, a piac és a buszvárók felújítása.
önkormányzati választások lesznek kis hazánkban, s ilyenkor A tervek elkészítése, engedélyeztetéminden település vezetősége visszatekint az eltelt esztendők se, a közbeszerzési eljárás lefolytasikereire, jellegzetes eseményeire. De természetesen kíváncsi- tása hosszú folyamat, ezért a kiviteak voltunk Lajosmizse jelenlegi fejlesztéseire, illetve a fejleszté- lezési munkálatok sajnos még nem
kezdődtek el. Ha minden jól megy,
si terveire is.
sok, közterek, utak felújítása volt a
cél, amikre összesen 113 millió
forintos pályázati támogatást nyertünk. Hasonló nagyságrendű beruházás jelenleg a kollégiumi konyha
komplex fejlesztése. Ez a létesítmény
hajdanán háromszáz fő ellátására
épült, ám az igény az évek során a
duplájára nőtt, ma pedig már ezen
is jóval túlmutat. Így átépítésekkel,
korszerű gépekkel, berendezésekkel
felszerelve, hamarosan ezer gyermek és felnőtt napi étkeztetése is
megoldható lesz ezen a konyhán.
Basky András
– Az úgynevezett Súri-iskola épületében már nem folyik oktatás. Ezért
– Erre az időszakra esett váro- városunk közgyűlése úgy döntött,
sunk harminckét kilométernyi szenny- nem hagyjuk üresen romosodni ezt a
Kibővített és korszerűsített intézményben tölthetik ma már
vízcsatorna rendszerének átadása, régi épületet: TOP-os pályázat segítmindennapjaikat a lajosmizsei Meserét Óvoda csöppségei
így több mint kétezer háztartást ségével, a kormányhivatallal karöltve
kötöttek rá a kivitelezők erre az új újítjuk fel az ingatlant, s így a polgár- még az idén – kevésbé szerencsés lyen a Szent István ünnepéhez kötőszennyvíztisztító-telepre futó, korsze- mesteri hivatalból átköltözhet az egy- esetben a jövő év elején – elkezdőd- dő, minden esztendőben hagyomárű hálózatra. Komoly erőfeszítéseket kori iskola épületébe a Járási Hivatal hetnek a Zöldváros programban nyos programokat és új meglepetéseket kínáló Lajosmizsei Napok, a
igényelt ivóvízjavító programunk is. Kirendeltsége és az okmányiroda is, megálmodott fejlesztéseink is.
– Amikor Lajosmizse épüléséről, város apraja-nagyja összegyűlik az
Kétszáz köbméteres régi víztornyunk amely itt már kormányablakként
helyén egy új, ötszáz köbméteres működik tovább, jóval szélesebb szépüléséről beszélünk, mindenkép- Iskola-tó partján, ahol főzőverseny,
pen szólnunk kell a városunkban művészeti csoportok bemutatója,
épült. Új vízvezetékeket fektettünk le, szolgáltatást nyújtva a lakosságnak.
– Már tavaly is örömmel nyilat- működő kiváló cégekről, vállalkozá- gyermekműsorok, koncertek és utcas emellett a régiek egy részét is felújítottuk. A többi felújítását folyamato- koztam az Alföldi Civil Naplónak, sokról is, hiszen az általuk befizetett bál garantálják majd a jó hangulasan, anyagi lehetőségeinknek meg- hogy Zöldváros programunkra iparűzési adó jelentősen növeli a tot. Augusztus 17-től 20-áig tartó
felelően tervezzük. Az elmúlt évek összesen 860 millió forintot nyer- város költségvetését, amiből a tele- rendezvényeinkre az idén is szeresorán mindegyik óvodánkat korsze- tünk, aminek köszönhetően megva- pülésfejlesztések egy részét finanszí- tettel várunk minden érdeklődőt.
rűsítettük – a Meserét Óvoda 150
millió forintos felújítása tavaly fejeződött be –, s most bölcsőde építésére
pályázunk, hiszen elég sok a bejutásra várakozó csöppség. Ha pályázati törekvéseink sikerrel járnak,
akkor új bölcsődét építhetünk a focipálya szomszédságában, a Mizsei
utcában – tájékoztatta lapunkat a
polgármester.
– Jelentős beruházásként elkészült a Ladánybenei út közel négy
kilométeres szakaszának felújítása,
amit megyei TOP-os forrás jóvoltából sikerült megvalósítani. Hama
rosan befejeződik az a pályázatunk
is, ahol a Cédulaház néven ismert
közösségi ház, illetve a barakklakáTöbb mint kétezer háztartást kötöttek rá eddig Lajosmizse új szennyvízhálózatára
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Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.

Újabb társasházat építenek
Kétségtelen, hogy ma már térségünk egyik meghatározó jelentőségű építőipari vállalkozása a lajosmizsei Gomép Ipari és
Kereskedelmi Kft. Ez azoknak a dinamikus, folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhető, amelyek az alapítása óta
eltelt huszonnyolc esztendőben a céget jellemezték.

kereskedelmi létesítményeket, középületeket, lakóházakat az elmúlt
esztendőkben – tudtuk meg
Gombkötő Márk cégtulajdonostól.
A több alkalommal Nívó-díjjal is

Minden lakás elkelt az Attila utcában

A ma már százfős létszámmal –
magasan kvalifikált vezetéssel, mérnökökkel, felkészült szakembergárdával –, illetve jól felszerelt
gépparkkal rendelkező Gomép Kft.
– a generál kivitelezések mellett –
az építőanyagok, ipari és mezőgazdasági felszerelések széles
választékával várja partnereit,
vásárlóit. Kis- és nagykereskedésük-

ben mintegy húszezer féle terméket
raktároznak; szinte mindent, amikre
az építkezések, illetve a ház körüli
munkák során szükség lehet.
Minőségi fa nyílászárókat gyártó
asztalos üzemük is fontos szerepet
játszik sikereikben.
Térségünkön kívül, főként Pest
megyében hoztak létre magas színvonalon ipari, mezőgazdasági és

Megújult a Czigány-kereszt
A lajosmizsei Czigány család által
eredetileg 1965-ben emelt Krisztuskereszt megújult a közelmúltban,
amit az 5-ös számú főút mellett
vehetnek közelebbről is szemügyre
az arra közlekedők.
A szakrális emléket a tőle néhány
száz méterre lévő Tanyacsárda
egyik dolgozója, Czigány Miklós
újította fel saját költségén, ezzel a
nemes gesztussal is szolgálva a

közjót, egyúttal emlékezve szüleire,
akiknek ezt az impozáns, keresztény vallási jellegű műtárgyat a
város köszönheti.
Minderről Garaczi János Veneszdíjas mesterszakács, a Tanyacsárda
társtulajdonosa számolt be lapunknak, amikor a napokkal ezelőtt
átvett életműdíjáról kérdeztük a
patinás étterem alapítóját.

kitüntetett Gomép Kft. a közelmúltban Lajosmizsén, az Attila utcában
adott át az új tulajdonosoknak egy
44 lakásos társasházat üzletekkel,
garázsokkal, parkolókkal. A kiváló
minőséggel magyarázható, hogy
gyorsan gazdára találtak ezek a
korszerű hőszigeteléssel ellátott,
kedvező áron kínált, olcsó fenntartású impozáns lakások.

A nagy érdeklődésre való tekintettel, hamarosan folytatja a társasházépítést a Gomép Kft. Lajos
mizsén. A kisváros legfrekventáltabb részén, a Dózsa György úton
(a új gyógyszertár mellett) kezdik
meg januárban egy háromszintes
lakótömb kivitelezési munkáit, aminek átadása a jövő év végére várható. A tervezés alatt álló társasház
15-20 családnak kínál majd korszerű, új otthont, a kecskeméti lakásáraknál jóval kedvezőbb áron.
Ezekről bővebb információt a
Gomép Kft. központjában kaphatnak az érdeklődők.
A cégtulajdonostól megtudtuk azt
is, hogy Lajosmizsén kívül, jelenleg
Felsőlajoson, Ladánybenén, Kerek
egyházán végeznek nagyobb kivitelezési, korszerűsítési munkákat
különböző középületeken, ipartelepeken. Szakembereik pillanatnyilag csaknem húsz különböző ingatlan építésén, felújításán dolgoznak
térségünkben.
A Gomép Kft.-ről változatlanul
elmondható, hogy komplex építőipari szolgáltatást kínál: a pályázatoktól az adminisztrációs munkákig, a tervezéstől a kulcsrakész
átadásig, náluk minden megoldható.
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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Életműdíjat kapott Garaczi János
A budapesti Párisi Udvar Hotelben rendezték meg a minap az
Utazó Magazin díjátadó ünnepségét, ahol a tavalyi esztendő
legjobb turisztikai szolgáltatóit ismerték el. Tizenhat kategóriában, olvasók és szakemberek szavazatai alapján választották ki a nyerteseket és egy életműdíjat is átadtak a szervezők.
Utóbbit Garaczi János, Gundel- és Venesz-díjas mesterszakács,
a Tanyacsárda alapítója, társtulajdonosa érdemelte ki. Ennek
kapcsán beszélgettünk a neves séffel.
– Az idei Lajosmizsei Napok
rendezvénysorozata jó alkalmat teremt a visszaemlékezésre. Ma már úgy tekintenek a Tanyacsárdára, mint
ami eggyé vált Lajosmizsével.
– A területi elhelyezés célirányos
volt. A lehetőségek, a kapcsolatrendszer, de a település akkori
vezetése is arra ösztökélt minket,
hogy itt hozzuk létre a minőségi
vendéglátásra hívatott új éttermünket. Lajosmizsét abban az időben
még nagyközségként tartották számon, egy korszerű fogadó létrejötte
a fejlődés, a várossá válás egyik
állomását is jelentette. Ami az időközben eltelt több mint negyven
esztendő következetes munkájának
eredményét illeti, szabad legyen
megjegyeznem: polgármesterünk
nyilatkozataiban gyakorta elmondja, hogy utazásai során, amikor
szóba kerül valahol Lajosmizse,
szinte rögtön elhangzik a
Tanyacsárda neve. Ennek fundamentumán talán kijelenthetem: jó
hírvivői lettünk a városnak.
– Milyen vállalásaira büszke különösen?
– Tevékenységünk kezdeti szakaszában csak kevesen tudták „utánozni” az általunk művelt magyaros
gasztronómiát. Rajtunk kívül
Bugacon és a Hortobágyon fogadtak hasonló környezetben és színvonalon vendégeket. A hazai idegenforgalom világában komoly igény
mutatkozott az egykori betyárcsárdák hangulatát idéző fogadókra,
amelyek magyaros ételek mellett
tájjellegű, hagyományőrző programokat – legfőképpen lovasbemutatókat – ajánlottak a hozzájuk betérők figyelmébe. Amikor kinőttük az
Öreg Tanyacsárdát, a rendszerváltást követően Felsőlajoson fokozatosan képbe került az épülő Új
Tanyacsárda, amely nagyszabású
családi, illetve céges rendezvények,

lovas programok helyszíneként vált
közismertté. Amikor a két egység
működése végképp kiteljesedett,
harmadik ütemben jöttek a több százas, majd ezres vendégsereget ellátó kitelepülések – Kecskeméten és
országszerte. Mindezek együttesen
képezik alapját mai hírnevünknek.
– Hogyan fogadta a legújabb elismerést?
– Ebben a vendégek és a szakma keze egyaránt benne volt, ezért
kiváltképp jólesett. Előtte pedig – a
vidéki vendéglátóhelyek üzemeltetői közül elsőként – huszonegy
szakmai szervezet együttes javasla-

tott a közelmúlt legnagyobb
kihívásának?
– Kitűnő szakács szaktársam,
egyik legkedvesebb barátom,
Benke László mesterszakács koporsójánál kellett megállnom nemrégi-

ta alapján Gundel-díjban részesültem, amit úgy értékelek, hogy egyfajta megkoronázása csaknem hat
évtizedes gasztronómiai törekvéseimnek, s annak a lelkiismeretes,
remek
munkának,
amit
a
Tanyacsárda összes dolgozója
végez.
– Mindent elért a vendéglátásban, amit lehetett. Mit tar-

ben. A vendéglátós szakma nekem
osztotta a megtisztelő, ám lelkileg
nagyon embert próbáló megbízatást, hogy mondjak búcsúbeszédet
a gyászszertartáson, amikor Laci
végleg hazatér szülőföldjére,
Lajosmizsére. Rögtön jeleztem, nem
biztos, hogy képes leszek erre,
hiszen szívem majd’ meghasad a
fájdalomtól, ha róla beszélek.

Garaczi János

Életem legnagyobb próbatételei
között tartom számon azokat a perceket, de végül sikerült méltóképpen
megemlékeznem a felejthetetlen
barátról, kollégáról. Településünk
polgármestere a minap felkeresett,
és a Fehérasztal Lovagrend javaslata alapján kéréssel fordult hozzám.
Laci távozásával szeretné, ha én
tölteném be drága barátom helyét,
én látnám el mindazon szakmai-társadalmi szerepet, melyeket korábban együtt végeztünk – legfőképpen zsűritagként, elnökként számtalan főzőversenyen a Lajosmizsei
Napok rendezvényein és az ország
minden részén. Mindazonáltal elsőrendű kötelezettségeim között tartom számon mindent megtenni
annak érdekében, hogy a
Fehérasztal Lovagrend továbbra is
fennmaradjon, méltó módon ápolva
Benke László páratlan szellemi
hagyatékát.
– A holnapok felé tekintve,
milyen új elképzelések foglalkoztatják?
– Életkorom előrehaladottsága
okán túlzottan távoli terveket nem
szövögetek, ugyanakkor továbbra is
legfőbb vágyam, hogy vendégeink
változatlanul maximális elégedettséggel hagyják el csárdánkat, miután elfogyasztották az általunk oly jó
szívvel és nagy-nagy szeretettel
készített ételeket, majd később ismét
együtt fürödjünk a viszontlátás örömében. Hálát adok Istennek, amiért
ily kiváló becsben részesítenek minket a hozzánk betérők.

LAJOSMIZSEI NAPOK

8

2019. augusztus

Sebők Audit Kft.

Gyorsan változó jogszabályok
Változatlanul nagyok a könyvelőkkel szembeni szakmai elvárások, ahogy a rájuk háruló felelősség is. A folyton változó
jogszabályok, rendeletek naprakész ismerete, illetve az internet megfelelő szintű ismerete, használata nélkül, csak az tud
működtetni kis hazánkban bármilyen vállalkozást, aki az
adminisztrációt, az adóbevallásokat jól felkészült könyvelőre
bízza. – Ilyen szakemberekkel dicsekedhet a lajosmizsei Sebők
Audit Kft. A könyvelői iroda munkáját máig az ügyfeleiknek
nyújtott komplex szolgáltatás jellemezi.

nemcsak év végi vagy év eleji hatál�lyal módosítják a jogszabályokat,
rendelkezéseket, hanem egyik
hónapról a másikra. Most, július
elsejétől csökkentették a szociális
hozzájárulás adóját két százalékkal
(19.5%-ról 17.5%-ra), ami a
nagyobb cégeknél jelentős kedvezményt jelent. Ugyancsak most válto-

– Tapasztalataink szerint, egyre
több vállalkozásnak kell már napjainkban szembenéznie a generációváltással. Hiszen lassan három évtizede, hogy a rendszerváltást követően
gombamód elszaporodtak a különböző gazdasági társaságok, s ezek
vállalkozó kedvű vezetői, tulajdonosai fölött is eltelt az idő – mutatott rá
Sebők Márta, a könyvelői iroda ügyvezetője. – Ahol az utódlás családon
belül nincs megoldva, ott a generációváltás jelentős gondot, számtalan
döntési kényszert okoz, okozhat.
Ezeknél is több problémát jelent napjainkban a már-már krónikusnak
mondható munkaerőhiány. Ezt jelzik
az árbevétel csökkenések, ahogy
egyre több esetben a társaságok
ellehetetlenülése és megszűnése is.
Mert a különböző szakmákat tekintve
– beleértve a könyvelőt is – nem
érződik az a jelentős generációváltás, ami a vállalkozások vezetése
terén megfigyelhető. Az okokat keresve pedig csak találgatni lehet. Vagy
nem képeznek elég fiatal szakembert, mesterembert napjainkban,
vagy máshol akarnak boldogulni.

zott az évi százmilliónál nagyobb
árbevételt produkáló vállalkozások
társasági adófizetésének rendje.
Már nem kötelező megbecsült adatok alapján december 20-ig adóelőleget befizetniük, megvárhatják vele
a májust, amikorra az éves adóbevallásuk elkészült. Viszont ez a kön�nyítés nem vonatkozik a helyi iparűzési adóra.
– Januártól a nyugdíjas munkavál-

– Lajosmizsén a mikrovállalkozók
körében a KATA a legnépszerűbb
adózási mód jelenleg. Mező
gaz
dasági településről lévén szó, tapasztalataink szerint a kistermelőknek változatlanul a bizonytalan piaci lehetőségek okozzák a legnagyobb gondot,
az időjárás viszontagságai mellett.
– Szokták mondani, hogy adórendszerünkben a változás örök. Ez
mára olyannyira igaz, hogy már

lalók után már nem kell társadalombiztosítási hozzájárulást fizetni, csupán 15 százalék személyi jövedelemadó terheli a munkaadót. 2020
januárjától lép hatályba egy másik
kedvező változás: a négy vagy több
gyermeket nevelő anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, s ez vonatkozik azokra is,
ahol a nagyobbak már felnőtt korúak. De számtalan tekintetben módosulnak jövőre az áfával és reklámokkal kapcsolatos rendelkezések is.
Hosszú lenne mindet felsorolni –
árulta el a Sebők Audit Kft. ügyvezetője.
– A nagyszámú, gyors változásokat csak akkor tudjuk megfelelően
kezelni, ha rendszeresen részt
veszünk az ezekkel kapcsolatos
tanácskozásokon,
képzéseken.
Tagja vagyunk különböző szakmai
szervezeteknek – amilyen az
Adótanácsadók Klubja vagy a
Minősített Könyvelők Egyesülete –, s
tőlük is rendszeresen kapunk ismertetőket a változásokról, sőt törvényi
magyarázatokat is mellékelnek.
Minden tájékozódási lehetőséget
meg kell ragadnunk, hogy ügyfeleinket naprakész ismeretekkel szolgálhassuk.
Sebők Audit Kft.
6050 Lajosmizse,
Deák F. u. 2/A, fsz.1.
Telefon: 76/555-018
Telefon/Fax: 76/555-019
Mobil: 30/606-45-88
www.konyveleslajosmizse.hu

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

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,
diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7.
Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882
Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig
e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

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

vízadagoló
automaták

forgalmazása,
forgalmazása, telepítése.
telepítése.
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Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

A fejlődés útján
„Be on the Road!” Azaz: „Úton vagyunk!” – Ezzel a jelmondattal indította tavaly a szervezetfejlesztési programját a tízéves
jubileumát 2017-ben, rekordbevétellel ünneplő lajosmizsei
Freudenberg Tömítés Ipari Kft. A dinamikusan fejlődő, sikeres
vállalat vezetése hirdette meg ezt a projektet, amelyben az
„utasok” maguk a munkavállalók.
elvárás a személyes felelősségvállalás ügyfeleink igényeivel és elvárásaival kapcsolatban, illetve a környezetünk és társadalmunk iránt. Ahogy
nagyon fontosnak tartjuk a vállalkozói szellemet, a személyes példamutatást és az emberközpontú szemléletet is. A fejlesztéseknek köszönhetően, az árbevételünk folyamatosan
növekszik. A következő években is a
dinamikus és kiegyensúlyozott fejlődésre, fejlesztésekre törekszünk, aminek fő elemei (többek között): a
hosszú távú üzleti stratégia, a Leanmódszerek alkalmazása, a munkaSchonerné Emődi Edit
vállalóink folyamatos képzése, előAz Freudenberg Tömítés Ipari Kft. relépési lehetőségeik, szaktudásuk
a 170 éves Freudenberg Sealing bővítése.
Kíváncsiak voltunk, milyen a munTechnologies partnervállalata. A
cégcsoport beszállítója, fejlesztési és kahelyi légkör Lajosmizse legtöbb
szolgáltatási partnere a különböző munkavállalót foglalkoztató cégépiaci szegmensek ügyfeleinek, pél- nél, s mennyire elégedettek a munkadául az autóiparnak, a repülő- és körülményekkel az alkalmazottak.
A ceglédi Jakab Pál (30) logisztihajógyártásnak, az élelmiszer- és
gyógyszeriparnak, a mezőgazdasá- kus öt hónapja került a Freudenberg
lajosmizsei üzemébe.
gi és építőipari gépek gyártóinak.
– Egy kecskeméti autóipari válla– Az elmúlt évtized folyamatos
áttelepítéseket jelentett a vállalat latnál dolgoztam 2012-től logisztiszámára, a gyártási és technológiai
kompetenciánk, gépparkunk folyamatos bővülésével, ami természetesen a cégünknél foglalkoztatott munkavállalók számában is megmutatkozott. Jelenleg 200 munkavállalót
alkalmazunk, akik közül sokan a
környéken élnek, illetve a közeli
településekről ingáznak (többségük
utaztatásáról vállalatunk gondoskodik). Munkatársainknak rendezett,
biztonságos munkakörülményeket,
stabil jövőt kínálunk, nem feledkezve
meg az összetartozást erősítő közösségi programokról sem – tájékoztatJakab Pál
ta kiadványunkat Schonerné Emődi kusként, majd gyártásirányítóként,
de az évek múlásával egyre neheEdit HR-vezető.
– A Freudenberg értékeivel han- zebben bírtam a három műszakot,
goljuk össze vállalati stratégiánkat, naponta ingázva Cegléd és a
hosszú távú üzletpolitikánkat. Az megyeszékhely között – mondta el
innováció, a folyamatos technoló- lapunknak. – Nem mutatkozott lehegia- és termékfejlesztés mellett fontos tőség arra, hogy egyműszakos mun-

kakört kapjak, ezért eljöttem, s két
rövidebb kitérő után érkeztem
Lajosmizsére. Mégpedig úgy, hogy
egy netes álláskeresőre feltöltöttem az
önéletrajzomat, s a Freudenberg
HR-vezetője keresett meg ajánlatukkal. Itt logisztikával, illetve hosszú távú
gyártástervezéssel, az alapanyagok
és a késztermékek körforgalmának
szervezésével foglalkozom, közvetlen
kapcsolatot tartva a kufsteini központtal. Az eltelt hónapokban szerzett
tapasztalataim nagyon jók új munkahelyemen, ahol sokkal kisebb a stressz,
mint a korábbi cégeknél volt.
Egészségi állapotomat tekintve, ez
nem mellékes számomra. Itt szinte
családias a légkör, törődnek az emberek egymással, sok barátot szereztem
az új munkatársak között, s ami a
legfontosabb: egy műszakban elvégezhetem a rám bízott feladatokat.
A táborfalvai Tóth Márk (22) másfél éve gépkezelő ezen a mizsei
munkahelyen. Naponta ingázik az
üzem jól szervezett buszjárataival.
– Édesanyám is itt dolgozott, az ő
biztatására
jelentkeztem
a
Freudenberghez – nyilatkozta a fiatalember. – Eredetileg szakács végzettségem van, de a vendéglátás
hektikussága kimerítő volt számomra. Teljesen új, ismeretlen terület volt
a gyártás számomra, amikor idejöttem, de az úgynevezett egyhónapos
mentorprogram keretében gyorsan
elsajátíthattam azokat a munkafázisokat, fogásokat, amelyek a gumitömítés gyártásához kellenek ezeken
a speciális gépeken. Ez idő alatt,
egy kiváló szakember folyamatos
felügyelete, irányítása alatt dolgoztam, s mert érdekelt és tetszett ez a
munka, elég hamar belelendültem.
Szerencsére itt van lehetőség a fejlődésre, az előrelépésre, ha elég szorgalmas az ember, s kellően nyitott
az új szakmai kihívásokra. Itt van
mire jövőt alapozni. Hamarosan
gépbeállító leszek, ami még több
gyakorlatot és többrétű szaktudást
igénylő beosztás a vállalatnál.
A felsőlajosi Sápi Anikó (32)
minőségellenőr. 2007-től, vagyis a
kezdetektől tagja a lajosmizsei üzem
népes csapatának.

Tóth Márk

– Gépkezelőként kezdtem, fokozatosan jutottam feljebb az üzemi
ranglétrán – árulta el munkatársunknak a fiatal anyuka. – Főnökeim a
munkabeosztásokkal, kedvezményekkel sokat segítettek abban,
hogy leérettségizzek, s minél több
szakmai, termékismereti tapasztalatot szerezzek. Szerencsére a cégnek
van családbarát kismama programja: a szülési szabadság után megválaszthattam a családom számára
legkedvezőbb munkarendet, amiben
munkaköri teendőimet elvégezhetem. Végátvevőként, vagyis minőségellenőrként az a feladatom, hogy a

Sápi Anikó

hibakatalógusok, leírások és mintadarabok alapján bemérjem a
legyártott termékeket, feltárjam és
kiszűrjem a hibás darabokat.
Szeretem a munkámat, az itteni
barátságos, emberséges légkört.
Szóval, szeretek bejárni a munkahelyemre, és ezt nem csak azért mondom, mert kétgyerekes anyukaként
otthon sem könnyű.
FREUDENBERG TÖMÍTÉS
IPARI KFT.
H-6050 Lajosmizse
Dózsa György út 2.
Jelentkezés: hr.fti@fst.com
Telefon:76/556-070
www.freudenberg.com
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Ősszel megjelenik a mizsei monográfia
Korábbi lapszámainkban jeleztük már, hogy Kollár Csaba, a
Mizsetáp Kft. tulajdonos-ügyvezetője, az utóbbi esztendőkben
Lajosmizse átfogó, hatalmas kutatói munkán alapuló, reprezentatív helytörténeti monográfiájának megjelentetésén fáradozik más közösségépítő tevékenységei, és természetesen
gazdasági vállalkozásainak irányítása mellett.

Kollár Csaba

– Dr. Kürti László professzorral tíz éve találkoztam először, s
beszélgetéseink során pár évvel
később megtudtam, hogy a városi
önkormányzat képviseletében a
helyi iskola felkérte egy olyan helytörténeti tankönyv megírására,
amely jól használható az alapfokú
oktatásban, de az írásos szerződés
ellenére az nem jelent meg, a szerzői kéziratot éveken át fiókban
altatták azok, akiknek azt meg kellett volna jelentetni könyvként, hogy
az az oktatást szolgálhassa. Ekkor
úgy döntöttem, majd én kiadom –
mondta el lapunknak Kollár Csaba
három évvel ezelőtt. Lajosmizse
főcímmel, jászok a kiskunság peremén alcímmel meg is jelent a könyv
2016-ban, s ezzel egyfajta mértéket is állítottak, hiszen eddig ilyen
színvonalas helytörténeti oktatókönyvet még nem adtak ki. Közben
már javában folyt a nagylélegzetű,
hiányt pótló monográfia anyaggyűjtése és írása, amiről a professzorral
még 2009-ben megállapodtak: Dr.
Kürti László megírja, Kollár Csaba
pedig kiadja.
Az egy évtizede tartó munka
mára finisébe ért: a két kötetben,
A/4-es méretben, 1224 oldal terjedelemben megjelenő színes, exkluzív kiadvány már a győri Palatia
Nyomdában van. Az első 500 példány szeptemberben érkezik
Lajosmizsére. A kezdet kezdetén
nem volt tudható, hogy egy ilyen

színvonalú
és
terjedelmű
monográfia létrehozásának és megjelentetésének az összköltsége több
mint 39 millió forintot tesz ki. Ha ez
nem társul semmiféle központi vagy
helyi támogatással, akkor lehet számolgatni: hány példányban és
mennyiért kellene eladni ahhoz,
hogy a szerzőnek és a kiadónak
nullára megtérüljön a befektetés,
miközben az első 60-100 példány
az eleve térítés nélkül átadandó –
tisztelet, köteles és másféle adomány – kötetek. Kollár Csaba – az
említett tankönyv megjelentetése
után – tudta, hogy ez a kiadói vál-

közelítéseit, amely lehetővé teszi,
hogy egy alföldi városnak a múltját
a nemzetközi összehasonlító kutatás keretében is olvashatjuk.
Korunkban, amikor a múltról alkotott képzetek egyre nagyobb hatást
gyakorolnak a jelenkor társadalmára és formálják az emberek jövőről
kialakított képét, a mindennapok
történetének a megértetésében, a
szerzőnek az írott források tanúbizonyságához való ragaszkodása
különösen nagy jelentőséggel bír. A
levéltári kutatáson kívül interjúkat is
készített, hogy fényt vessen a 20.
századi történésekre, a rendszerváltásra és a posztszocialista fejleményekre. A szerző mindkét kötetben hallatja saját, eredeti hangját:
meggyőzően eleveníti meg a helység múltját, elkerülve az ideológiai
koholmányokat, egyúttal rányomva
munkásságának
bélyegét

lalkozása sem lehet rentábilis. De
nem is kapni, hanem adni akart, ő is
és a szerző is. S hogy milyen kinc�csel örvendeztetik meg a lajosmizseieket, az kisejlik az alábbi
mértékadó szakvélemények részleteiből:
– Ez a monográfia a közösség
számára óriási értéket képvisel, sőt
messze túlmutat az elnevezésben
rejlő ígéreten: hozzájárul egy
tájegység, valamint az azt magában foglaló nemzetállam történetének megértéséhez is. Kürti László
példamutató hozzáértéssel kapcsolja össze a történelemi, a néprajzi és
szociokulturális antropológiai meg-

Lajosmizse történelmére – és jövőjére –, úgyis mint annak aktív résztvevője. (Chris M. Hann szociálantropológus, igazgató, Max Planck
Institute, Halle)
– Ha nagyon röviden, néhány
szóval akarnám jellemezni a több
mint ezer oldalas művet, azt írnám:
Nem mindennapi hely nem mindennapi históriája. A tanyavilágból lassan született, időközben várossá
cseperedhetett települések sorába
tartozik. Méltán tekinthetünk rá úgy,
mint a hajdani magyar tanyaközségek iskolapéldájára. Nem mindennapi a históriája, következésképp
nem mindennapi feladat elé állítja

historikusát. Szerencsére, Kürti
László felismerte, hogy lakóhelye és
kutatási terrénuma nem tartozik a
szokványos magyar falvak és
agrárvárosok táborába, ezért kutatómunkája különleges módszerek
alkalmazását kívánja. A feldolgozás során ötvözte az új- és legújabb
kori írott források történeti elemzését, a néprajzi interjúk és általában
a szóbeli közlések felhasználását,
valamint a kulturális antropológia
szempontrendszerének érvényesítését. Különleges, nagy értékű mű,
amely hasznára válik majd
Lajosmizse népének és a magyar
történeti tudományoknak egyaránt.
(Bárth János történész és néprajzkutató, Kecskemét–Szeged)
– Lajosmizse történetének kétkötetes monográfiáját tarthatja kezében az olvasó. Egy alapos, mindenre kiterjedő helytörténeti munkát,
amelynek minden fejezete érdekes olvasmány
és nem csak a helyi
közösség tagjai számára. Természetesen nekik
nyújthat a legtöbbet,
hiszen ismerni szűkebb
hazánkat, a szülő- és
lakóhelyünket jó dolog,
gazdagít
minket.
Megmutatja, hogy mi
minden történt közösségünkkel, milyen helyi
értékeink vannak, kik
cselekedtek példaértékűen
a
múltban
Lajosmizséért. Köszönet
Kürti professzor úrnak,
hogy elvégezte a szükséges alapkutatásokat és maga is
egy példaértékű munkát tett le az
asztalra. Ilyen átfogó honismereti
alapművet általában egy nagy
szerzői gárda együttesen szokott
létrehozni, változó minőségben.
Jelen esetben azonban egységesen
magas színvonalú tudományos és
egyben ismeretterjesztő munkáról
beszélhetünk, amely módszertani
útmutatást is nyújt, illetve mintául
szolgálhat, hogy hogyan kell és
hogyan érdemes egy helytörténeti
könyvet megírni. (DebreczeniDroppán Béla történész, a
Honismereti Szövetség elnöke,
Budapest)
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A Katolikus Karitász orvos-missziója
Egy napokban tartott előadáson a Katolikus Karitász elmúlt
évekbeli orvos-missziós tevékenysége került terítékre a kecskeméti Wojtyla Házban. Cselik Beatrix, a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye égisze alatt működő Katolikus Karitász igazgatója, az ingyenes orvosi vizsgálatokat lehetővé tevő, országos projekt Kárpátalján végzett tevékenységéről számolt be a
népkonyha gondozottjainak.
– A Kárpátalján élők egészség- mányt, valamint infúziószabályozó
ügyi támogatása a kórházmisszióval készüléket is a gyermek-onkológiai
kezdődött, amely 2015-től segítette osztálynak, miközben felújított fürdőaz egészségügyi ellátást Ungvár, szobákat, vízvezetékeket, villanyháMunkács és Beregszász gyermek- lózatokat. E három kórház több tízekórházaiban – kezdte beszámolóját zer gyermek ellátását próbálja biztoCselik Beatrix. – A betegellátás és sítani Kárpátalján.
– A hatalmas gyógyszer- és kórrehabilitáció fejlesztésére a Katolikus
Karitász az elmúlt években közel 20 házi eszközigény, valamint az orvosi
millió forintos támogatást biztosított. beavatkozások magas száma hozta
Életmentéshez szükséges oxigénkon- a felismerést, hogy prevencióval,
centrátorral, a fiziológiai osztály fel- helyben végzett orvosi vizsgálatokújításával, műtőlámpával, orvosi esz- kal sok gyermek esetében megelőzközökkel, gyógymedencével, fogor- hető lenne a kórházi beavatkozás. A
vosi székkel és eszközökkel, vala- Katolikus Karitász támogatója,
mint nyolc betegszoba bebútorozá- Vojcek László professzor ennek nyosával segítette a gyermekek gyógyu- mán szervezte meg az első missziót
lását, de juttatott élelmiszer-ado- Gyertyánligetre, 2017 szeptembe-

ADÓZÁS

2019

Cselik Beatrix

rében. Az orvos-misszió munkájával
kiegészíti a Katolikus Karitász kárpátaljai Kórházmisszióját, valamint
Magyarország Kormánya Kárpátmedencei óvodafejlesztési programját – hangzott el a továbbiakban.
– A vizsgálatoknak a megelőzés
és a gyógyítás mellett fontos üzene-

te, hogy az anyaország számára
minden magyar fontos és odafigyel
a legtávolabb, szórványban élő
honfitársainkra is. A prevenciós szűrések az egészségmegőrzés fontosságára is felhívják a figyelmet és
általuk olyanok részesülhetnek szakorvosi vizsgálatokban, akik erre nem
gondoltak, vagy panaszaik ellenére,
anyagi helyzetük miatt eleve nem
gondolhattak.
Ami a 2017-2018-as év számait
illeti, az orvos-misszió tizenkét kárpátaljai település óvodáiba és iskoláiba látogatott el. A vizsgálatok
eredményeképpen mintegy kétszázötven szemüveget és ötszáz lúdtalpbetétet juttattak el a gyermekeknek.
A kezdeti nyolc főről az orvos-mis�szió tagsága a múlt év végére – a
medikus-misszió tagjaival együtt –
ötvenegy főre nőtt, benne tizenhét
orvos, tizenhét orvostanhallgató,
három nővér és asszisztens, valamint
tizennégy segítő.
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Sztárok cimbalmosa a szegények között
Lenyűgöző
dallamcsokrot
ajándékozott a Karol Wojtyla
Barátság Központ gondozottjainak a napokban a közismert roma származású muzsikus, az Európai Unió-nagydíjas
mestercimbalmos,
Radics
Sándor, aki megbecsült alakja
Kecskemét zenei életének.
Noha Budapesten töltötte
gyermekéveit, a hírös városba nősült, s ma már inkább
idevalósinak érzi magát.
Mesteri cimbalomjátékát világszerte számon tartják, évente számtalan meghívásnak tesz eleget külföldön is. Európán, Amerikán keresztül
Japánig, bejárta szinte az egész
földkerekséget. Több mint egy évtizedig Hollandiában és Belgiumban
élt és zenélt. Az Európa Parlamentben
is többször élvezhették játékát, s
megannyi hazai és külföldi híresség
tapsolta meg elismerően kiemelkedő

A Soltvadkerten élő Sztojka
„Kalapos” Zoltán – a helyieknek egyszerűen Kalapos
Zoli – nagyanyja hagyományát követve végzi a kártyavetést, tenyérjóslást. A
napokban a kecskeméti
Karol Wojtyla Barátság
Központba látogatott, hogy
bemutassa tudományát a
népkonyha gondozottjainak.
Zoltán szerint legrégebbi ősei
1601-től foglalkoztak jóslással, s
minthogy korábban tiltott dolog volt
a jövendőmondás, felmenői nemcsak a vásárokat, cigány búcsúkat,
hanem a börtönt is megjárták. Ő
nem figura: virágos inget, díszes
hegyes orrú cipőt visel, nyakában
jókora keresztet hord, s hatalmas
pecsétgyűrűt húz minden ujjára.

Radics Sándor

muzikalitását, hangszertudását (köztük a holland királynő, Arnold
Schwarzenegger, Sylvester Stallone,
Roger Moore, Kabir Bedi, Gábor
Zsazsa, Hofi Géza, hogy csak néhányat említsünk). A világ legjobb
zenekaraiban játszott, mielőtt szóló-

karrierje hangsúlyosabbá vált számára. Többek között fellépett Mága
Zoltánnal, Lajkó Félixszel és a 100
Tagú Cigányzenekarral.
Egyébiránt tavaly Kecskemét
mezővárosi rangra emelésének
650. évfordulója tiszteletére – jóté-

Kalapos kártyavető

Sztojka „Kalapos" Zoltán

Határozottan vallja Krisztusba vetett
hitét, hiszen vallásos környezetben
nőtt fel. Ma vonzza az embereket
az efféle spiritualitás, divatos dologgá vált jövendőmondóhoz fordulni.
A kártyavető cigány otthonában
fogadja kuncsaftjait, azokat, akik
hisznek abban, hogy jövőt lát a
kártyában, a tenyérben vagy akár a
kávézaccban. Még Svájcból is jöttek már hozzá jósoltatni.
Otthoni oltárszobájára a legbüszkébb, amit valamiféle misztikum leng körül és különös története
van. Sztojka Zoltán háza évekkel
ezelőtt porig égett, mindene a lángok martaléka lett. Amikor meglátta
a romokat, idegösszeomlást kapott,

konysági célzattal – 650 percen át
cimbalmozott, amivel Guinnessrekordot állított fel a városháza
díszudvarán.
Radics Sándor zenei repertoárja
rendkívül változatos. A hangulatteremtő cigányzene mellett klasszikus
és modern műveket egyaránt szívesen ad elő. A virtuóz cimbalmos élete
nemrégiben negatív fordulatot vett,
szó szoros értelemben a halálból tért
vissza egy súlyos betegség miatt.
– A Jóistenbe vetett hitemnek
köszönhetem, hogy ma még itt lehetek. Ő segített engem talpra állítani,
visszatérni a muzsikáláshoz, mert az
éltet, az ad értelmet földi létemnek.
Hálám jeléül, én is támogatok mindenféle hasznos, emberséges, értékteremtő ügyet, amikor csak tehetem.
Ezért vagyok most itt a népkonyha
szegényei között – árulta el lapunknak Radics Sándor, a Wojtyla
Házban tartott koncert után.

majd megfogadta a Szűzanyának,
ha felgyógyul, és sikerül újjáépíteni
elpusztult otthonát, oltárt épít az ő
dicsőségére. Így történt. Házi szentélyébe különböző kegyhelyekről
hozott szentképeket, szobrokat,
rózsafüzéreket, feszületeket és számos oltári tárgyat őriz, amiket hálás,
jó szándékú emberektől kapott
emlékbe.
Legmaradandóbb
élményei
között említette, hogy hajdanán személyesen találkozhatott II. János Pál
pápával, a lengyel származású
Karol Wojtylával. – Mi voltunk az
első cigányok, akiket fogadott a
szentatya – tette hozzá büszkén,
miközben megkeverte kártyalapjait,
majd megosztotta jövőjük rejtett titkait a népkonyhán mindazokkal,
akik ezt kérték tőle.
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Holtság Károly közreműködésével

Gyönyörű lett a Párisi udvar
Több mint négyévnyi munka után,
véget ért a fővárosi Párisi udvar
műemléki felújítása, ahol ma már a
Hyatt hotellánc új tagja működik.
Egy százévesnél is idősebb műemléki épületet restaurálni már önmagában nagy kihívás, hát még ha a
helyzetet bonyolítja az évtizednyi
elhanyagoltság és önkényes átalakítások sora. Így történhetett meg,
hogy a kitűzött dátumhoz képest
némi csúszással, csak a közelmúltban nyithatta meg a kapuit az épület
a nagyközönség előtt. Az elmúlt
években mintegy háromezer szakember dolgozott összesen 70 ezer
órán keresztül ezen a csodaszép
műemléki épületen, az aprólékos és
minőségi munka valóban minden
részletben érződik.
Külön említést érdemel, hogy
Párisi udvar hatalmas díszüveges
kupolájának, lépcsőházának, lóhere
ablaksorának restaurálását egy kiváló kecskeméti mesterre, Holtság

Károlyra bízták, aki csapatával
remek munkát végzett itt is az elmúlt
években.
– Ki kellett bontani minden ólomüveget a helyéről, egy részük még
háborús sérüléseket mutatott, de
valamennyin nyomot hagytak a kül-

ső-belső szennyeződések. A vízkő, a
savas esők az ólombordázatot is
megrongálták, vagyis szembetűnő
volt, hogy mennyire elhanyagolták
ennek a szép épületnek a karbantartását az elmúlt évtizedek során.
Összesen mintegy négyszáz négy-

zetméternyi felület ezerötszáz üvegét kellett restaurálni. Ebből a csaknem 170 négyzetméteres központi
kupola jelentette a legnagyobb kihívást, mert ez volt a legnagyobb
egybefüggő felület – nyilatkozta a
neves kecskeméti ólomüvegművész.
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D és B
Kulcskirály Bt.











Kulcsmásolás: kulcsok, zárak, lakatok,
speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok, autó- és
motorkulcsok 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
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Vásáry Andréval találkozott a sorsközösség
Élményteli perceket ajándékozott briliáns hangjával a Wojtyla
Ház gondozottjainak a minap Vásáry André szopránénekes,
miután életéről, mindennapjairól vallott hallgatóságának a
népkonyha étkezdéjében. A művésszel Borzák Tibor újságíró
beszélgetett.
– Amikor tíz éve megismert az
ország, onnantól kezdve látványosabb a történetem. Ami miatt most itt
vagyok, az inkább a 2009-ig vezető
utam. Át tudom érezni a jelenlévők
problémáit, mert addig bizony nekem
is voltak olyan hónapjaim, sőt éveim,
amikor megélhetési gondokkal küszködtem. Ilyen körülmények között
kerültem annak idején a Csillag születik című tehetségkutató műsorba. Ez
volt az utolsó szalmaszál, amibe
Vásáry André
kapaszkodtam.
A nemzetközi hírűvé vált férfi szoprán elárulta: – A jó hang csak adottság, csak lehetőség. A sikerhez
nagyon kemény munka, nagyon sok
energia kell, és az sem mindegy, hogy embernek, helyén kezelni az ismertsékikkel dolgozol együtt. Közben fontos, get – ezek alapvetések.
– Korábban komolyzenei körökhogy ne szálljon el az ember, mert ez
egy nagyon szűk szakterület, minden- ben kissé lenéztek, a könnyűzenészek
ki ismer mindenkit. Megmaradni között pedig túlképzettnek számítot-

tam, ami egy ideig zavart, majd elhatároztam, saját műfajt teremtek.
Mostanság már egyáltalán nem foglalkoztat, mit gondolnak rólam. Az
építő szándékú kritika viszont kiemelt
jelentőségű, roppantul hasznosnak
tartom. Teszem a dolgom, képzem
magamat, igyekszem örömet okozni
másoknak.
Egyik külföldi fellépése kapcsán
megjegyezte: – Kína hatalmas
élményt jelentett. Két évvel ezelőtt a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Sanghajban énekelhettem. Mindkét
előadásomra úgy fogyott el minden
jegy, hogy korábban még csak nem is
hallottak rólam. Az illetékesek előzetesen felkészítettek, meglehet, mocorgást, eszegetést, társalgást fogok
tapasztalni koncert közben, ami errefelé abszolút természetes, ezen ne
lepődjek meg. Ehhez képest a legelső

daltól kezdve síri csend vett körül,
noha akkor még nem tudtam, ez a
tetszés vagy éppen az érdektelenség
jele. A második daltól előkerültek a
kamerák, végül pedig óriási tapsviharral ajándékoztak meg a jelenlévők.
Az előadóművész azt is elárulta,
szerencsésnek érzi magát, mert abból
él és azzal foglalkozik, amit igazán
szeret. Egyúttal leszögezte, a közfelfogással ellentétben a hírességek
élete nem feltétlenül csak móka és
kacagás, noha bizonyos tekintetben
valóban könnyebb másokénál.
Borúsabb időszakok, válsághelyzetek a reflektorfényben lévőket sem
kerülik el.
A beszélgetés záró akkordjaként
Vásáry André közkívánatra előadta a
Volt egyszer egy Vadnyugat című film
betétdalát, majd ebédet osztott a
népkonyha sorsközösségének.

Megszépült kereszt
Veszelka Mihály, Városföld polgármestere, valamint a község
képviselőtestülete – a kecskeméti
Porta Egyesület és a Karol Wojtyla
Barátság Központ aktivistáival
karöltve – nemrégiben újjávarázsolta a település határában, az
5-ös főút mellett álló Krisztuskeresztet. Az együttműködés eredményeképpen a helyi és a kecskeméti segítők a közelmúltban kicserélték a feszület körüli kerítés
elkorhadt léceit, csavarokkal rögzítették az új elemeket, utána vastag festékréteg került a korpuszra,
a keresztre és a kerítés felületeire.
A munkálatok második szakaszában gyomtalanították a kiskertet,
virágokat ültettek, végül pedig a
közeli fenyőfát is kellően visszanyesték, így e naptól kezdődően
újjászületve, teljes pompájában
hirdetheti a szakrális emlék Isten
örök dicsőségét.

KIADÓ LAKÁS

Kecskeméti, belvárosi társasházban
bútorozatlan garzonlakás

hosszú távon kiadó.

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

Konyhaszekrény, tűzhely, mosógép,
valamint internet lehetőség van.
Irányár: 80 EFt + rezsi.
Érdeklődni: a 0620/9626-279-es
telefonszámon lehet

www.civilnaplo.hu

16

AUGUSZTUS 17. SZOMBAT
19:00 Hírös7 Symphonic Live
Filmzenék a Kecskeméti
Szimfonikusokkal
Becherovka színpad
Olasz Meló zenekar

AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP
15:30 Free Bear Gyermekkar, Peking, Kína
15:45 Települések felvonulása Kossuth szobor
– Nagyszínpad
16:00 Kecskemét Térsége Gálaműsor
– Települések bemutatkozása
20:30 Hungarian Nights
Az amerikai Crystal Theatre és a budapesti Liget Táncakadémia produkciója
Becherovka színpad
DJ Pénzes „50-es koccintás”

AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ
18:00 Megyei elnök köszöntője
18:10 Csángó néptánc csoport
18:20 Vajdasági néptánc csoport
18:40 Felvidéki néptánc csoport
19:00 Erdélyi néptánc csoport
19:20 Szekeres Kamilla
19:25 Majosa tánccsoport
20:30 ABBA Tribute Show
Becherovka színpad
DJ Kincses

AUGUSZTUS 20. KEDD
18:00 Katolikus szentmise a nagyszínpadon
19:00 Kenyérszentelő ünnepség
– Himnusz
– műsor (hamarosan)
– polgármesteri beszéd
– kenyérszentelés
– Szózat
– kenyérkóstoltatás
20:00 Szünet – beállás
Musicalsztárok varázsköntösben
Ünnepi tűzijáték
	Szulák Andrea, Veréb Tamás, Füredi
Nikolett, Laki Péter, Szegő Adrienn,
Pál Attila
Becherovka színpad
Színes szőttes nemzetközi táncgála
– Kinanthi Budaya & Albayan,
Indonesia
– Folk dance group “Baloži”, Latvia

– DFS Ratolesť, Slovakia
– CDE “Srednogorska mladost” and
Dance club “Shareno horo”, Bulgaria
– KUD Croatia Children’s Group,
Croatia
– Folk and Dance Ensamble “Małe
Podlasie”,Poland
Zárás: DJ Kincses

2019. augusztus

Becherovka színpad
18:30 Molnár Gitár Band

AUGUSZTUS 24. SZOMBAT

AUGUSZTUS 21. SZERDA
20:30 Á
 KOS TURNÉ 2019 nagykoncert
Becherovka színpad

AUGUSZTUS 22. CSÜTÖRTÖK
20:30 Geszti Péter Best of Geszti
Becherovka színpad
Dj Kincses

AUGUSZTUS 23. PÉNTEK
Kecskeméti Fiatalok Napja,
	Neumann János Egyetem – Gólyatábor
vetélkedők
– Kecskenyájterelés
– Kecsketejben fürösztés
– Sportállomások: Kosárlabda, kézilabda, rögbi, boksz, stb.
	Fellépők a Kecskeméti Zenekarok
	A Láma Dalai, Bad News Band, Bar is
On Band, Bitter Monday, Kies, Kis
Türelmet, LivingRoom, Milagro Santana
Tribute Band, Molotov Koktél, Sunset
Symphony, Vasvarjú
21:00 Kollányi Zsuzsi feat Ritmo
22:00 Nova Prospect
Tanévnyitó fesztivál
– Metzker Viktória
– DJ Revolution
– Shaveless
01:00 	Homokbánya, gólyatábor ( fesztivál,
csak gólyák részére Domb beach
Kecskemét, Szabadidőközpont )

09.00 Huszártábor felállítása
10.30 Felvonulás: Izsáki út – Kálvin tér – Izsáki
út (2,5 km)
12.30 Kishuszár Vágta előfutamok
13.30 Hírös Vágta előfutamok
14.00 Hírös Fogat Vágta előfutamok
14.30 Huszárbandérium karüsszel bemutatója
15.00 Huszártoborzó (tárogató, dudás, verbunkos néptánc)
15.30 Csikós verseny
16.00 Kishuszár Vágta döntő
16.30 Hírös Vágta Döntő
17.00 Fogat Vágta
17.30 Eredményhirdetés
18.30 Csikós lovas bemutató
EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
Állatsimogató
Kecske fajtabemutató
Kecskefutamok
Lovas szakkiállítás és vásár

AUGUSZTUS 25. VASÁRNAP
Családi nap
Gyermekprogramok
Babakocsis felvonulás
Mózeskosár körbejár
Játéktár

