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– Elsõdleges küldetésünk, hogy akit
csak lehet, megmentsünk az alkohol
rabságából. Ehhez a betegek megfe-
lelõ hozzáállására is szükség van, de
kollégáim elkötelezettsége, emberi
kvalitásai, szakmai felkészültsége épp-
úgy hozzájárulhat a segítségért hoz-
zánk forduló szenvedélybetegek
gyógyulásához – mondta el az illuszt-
ris vendégnek PPeettrriicchhnnéé  VVeerreess  SSaarroollttaa
intézményvezetõ.  – Különbözõ korú,
nemû és végzettségû gondozottjaink
vannak. Ide bárki jelentkezhet, lényeg,
hogy gyógyulni akarjon. Mindössze
szakorvosi véleményt kérünk, ami iga-
zolja a szenvedélybetegséget, s java-
solja az intézményi gyógykezelést.

Az érseki látogatás további részé-
ben az intézményvezetõ betekintést
nyújtott a szociális létesítmény minden-
napi életébe: bemutatta az ott folyó
munkaterápiát, készségfejlesztõ, illetve
képzési célú foglalkozásokat, valamint

az önellátást szolgáló mezõgazdasági
és kisegítõ jellegû tevékenységeket. A
helyszíni bejárás után az intézményve-
zetõ, illetve dr. Tóth Mária, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
megyei igazgatójának társaságában
dr. Bábel Balázs érsek találkozott a
gondozottakkal, megtekintette szobái-
kat, a rekreációs helyiségeket.

– A költõ, Pilinszky János szavaival
szólva: „mindannyian tékozló fiúk va-

gyunk, csak egyikünk elfelé megy a
háztól, másikunk meg visszafelé.”
Egy ilyen intézményben mindenki
élete kész regény. Bizonyos vagyok
benne, hogy már az is egyfajta terá-
pia, ha egymást jóindulatúan meg-
hallgatjuk. Adja Isten, hogy olyan in-
tézmény legyen ez, ahol az itt élõk
rátalálnak az igazi útra, és felismerik,
mi az életük valódi célja. Mert az
ember hasznos tagjává szeretne vál-
ni annak a közösségnek, ahová tar-
tozik. Mindig keressük a magasabb
lelki, szellemi értékeket. Nem va-
gyunk makulátlan lények, de az igaz
ember nem akar megmaradni a
bûnben, hanem felkel és megy elõ-
re – hangoztatta ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss ér-
sek a gondozottak körében.

(A kaskantyúi intézmény múltjáról
és jelenérõl bõvebben lapunk 15.
oldalán olvasható!)

Érseki látogatás Kaskantyún
AA  nnaappookkbbaann  aa  kkaasskkaannttyyúúii  „„HHaarrmmóónniiaa””  IInntteeggrráálltt  SSzzoocciiáálliiss  IInnttéézzmméénnyybbee
llááttooggaattootttt  ddrr..  BBáábbeell  BBaalláázzss,,  KKaallooccssaa--KKeeccsskkeemméétt  éérrsseekkee..  EElliissmmeerréésséétt  ffee--
jjeezzttee  kkii  aazz  iinnttéézzmméénnyy  mmuunnkkaattáárrssaaiinnaakk  aa  sszzeennvveeddééllyybbeetteeggeekk  kköörréébbeenn  ffoo--
llyyóó  ggyyóóggyyííttóó  tteevvéékkeennyyssééggüükkéérrtt,,  ééss  bbiizzttaattóó  sszzaavvaakkkkaall  sszzóólltt  aa  ––  zzöömmmmeell
aallkkoohhoollffüüggggõõssééggggeell  kküüsszzkkööddõõ  ––  bbeetteeggeekkhheezz..
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Dr. Bábel Balázsnak, Kalocsa-Kecs-
kemét érsekének az elmúlt hónapok-
ban elhangzott emlékezetes beszé-
deibõl, elõadásaiból, prédikációiból
– a korábbi esztendõkhöz hasonlóan
– exkluzív, új kötetet jelentetett meg a
közelmúltban, a kecskeméti Wojtyla
Ház Karitász Könyvek sorozatában.

A fõegyházmegyénk ünnepi ese-
ményeivel, a hitéletünkkel és min-
dennapi problémáinkkal egyaránt
foglalkozó, fotókkal gazdagon il-
lusztrált, Koloh Elek szerkesztette ki-
advány sajátos keresztmetszete an-
nak a kornak, amiben élünk. A be-
szédek egy része civil rendezvénye-
ken hangzott el, vagyis nemcsak az
egyházközség tagjait, hanem min-
denkit igyekszik megszólítani. Az Is-
tenbe vetett hit emberi tartásunkat
erõsítõ fontossága változatlanul
visszatérõ kérdéskör a metropolita
beszédeiben, s ezek kiterjednek

mindennapi gondjainkra, az egy-
házi és a közéleti változásokra is.

A Mindig úton vagyunk címmel
megjelenõ új érseki kötet megvá-
sárolható a kecskeméti Wojtyla
Házban (Kecskemét, Egressy u. 5.,
76/505-041) és a Korda Könyves-
boltban.

Új érseki könyv
A Fõplébániai Karitász Alapítvány 2015. szeptember 8-a és novem-
ber 8-a között az ELEVEN és Spartacus Sportkör közösségi terében
(Kecskemét, Széchenyi sétány 11.) hetente tart foglalkozásokat az ér-
deklõdõknek, nektek Miénk itt a tér? projektjének keretében.

Amit garantálni tudunk a résztvevõknek:
– szigorúan unalommentes játékok
– társaságot összekovácsoló programok
– igény szerint komoly és komolytalan témák boncolgatása
– ingyen rágcsa, üdítõ
Ha pedig folytatásra vágynál, arra is lehetõség lesz.
Szeretettel várunk az ELEVEN és Spartacus Sportkör közösségi te-

rében szeptember 8-tól minden csütörtökön 15 órától.
A projektet a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozza.

wwwwww..nnoorrvveeggcciivviillaallaapp..hhuu

Miénk itt a tér?

A napokban tértek haza a kecs-
keméti Barátok templomának hit-
tanos fiataljaiból verbuválódott
kerékpárosos zarándokok, akik
Rómáig kerekeztek, hogy csatla-
kozhassanak a Nemzetközi Mi-
nistráns Találkozó résztvevõihez.
A korábbi esztendõkben már vál-
lalkoztak hasonlóan hosszú útra
a fiatal hittanosok, hiszen eljutot-

tak már két keréken II. János Pál
pápa szülõvárosába, a lengyel-
országi Wadowicébe is, sõt egy
alkalommal a Balatont is körbe-
biciklizték. A római zarándokút-
nak július 23-án vágott neki 18

fõs csapatával Molnár Zoltán hit-
tantanár, s az örök városban
több szülõ és néhány wojtylás ak-
tivista is csatlakozott hozzájuk. A
két és fél hetes zarándoklat során
több egyházi kegyhelyet megte-
kintettek. Elsõ célállomásuk Szlo-
véniában Celje városa volt, ahol
maga a püspök fogadta õket.
Olaszországba érve Trieszt,  Ve-

lence, Mestre, Gubbion követke-
zett. Assisi városában megtekin-
tették Szent Ferenc templomát és
felkeresték a sírját. 

Augusztus 2-án Rómában ért
véget a zarándokút kerékpáros

része. Négy napot töltöttek el az
olasz fõvárosban, s egy-egy
program idejére csatlakoztak a
Nemzetközi Ministráns Találko-
zóhoz. Emlékezetes pillanat volt,
amikor a Szent Péter téren tõlük

két méterre haladt el mobilján
Ferenc pápa. Természetesen ju-
tott idõ Róma és a Vatikán neve-
zetességeinek megtekintésére is.
A haza vezetõ utat már autókkal
tették meg (néhány kivétellel, õk
még mindig úton vannak). 

A kerékpáros csapat hittanos
tagja volt: Józsa Adrienn, Sza-
bó Benedek, Szabó Júlia, Sza-
bó Barnabás, Szabó Bálint,
Molnár Gergely, Molnár Bo-
tond, Kiss Ádám, Kiss Gréta,
Kardos Viola, Kardos Anett,
Szép Miklós Levente, Bíbok Bri-
gitta. Felnõtt kísérõk: Molnár
Zoltán, Kamenárné Virág Ibo-
lya, Szépné Panda Tímea, Ko-
vács János, Kiss Csaba,
Dornbach Ágnes. 

Kerékpáros zarándokaink Rómában
TTaalláállkkoozzááss  FFeerreenncc  ppááppáávvaall

KKeeccsskkeemmééttii  hhiittttaannoossookk  RRóómmáábbaann
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Hírös Hét Fesztivál

Gazdag, sokszínű programkínálat 

Ezen a nagyszabású seregszem-
lén a térség 19 településérõl több
mint 80 kiállító terményeit ismer-
hetik meg az érdeklõdõk. Negy-
ven kézmûves munkáját tekinthe-
tik meg, húsz kulturális csoport
produkcióját láthatják, és számta-
lan remek termék közül válogat-
hatnak. A kiállítás ideje alatt min-
dennap más-más település mutat-
kozik be, ahol a polgármesteri
köszöntõk után a látogatók meg-
ízlelhetik a települések különleges
és egyedi finomságait, megtekint-
hetik kulturális programjaikat.

A kiállítás megrendezésével a
legfõbb szándék változatlanul az,
hogy a látogatók megismerjék
azokat a helyi és térségi gazdákat,
kézmûveseket, akik minõségi, biz-
tonságos, e tájegységre jellemzõ
alapanyagokból készült és egyedi
termékeikkel magasabb kulináris
és esztétikai élményt nyújtanak tu-
datos vásárlóiknak. 

A rendezvény idén több külön-

legességgel bõvül. Az újdonságok
közé tartozik, hogy Kunszállás és
Tiszaalpár települések nem faház-
ban, hanem jurtában rendezik be
kiállításukat.  

A kiállítást megelõzõen térségi
méz- és lekvárversenyt, legszebb
konyhakert programot is hirdet-
nek, amelyek eredményét augusz-

tus 14-én 16 órakor, a kiállításon
ismertetik.

Az elmúlt év hagyományát foly-
tatva, az idén is megrendezik az
Aranyhomok Hírös Mustrát, ame-
lyen a Kecskeméti Értéktárba fel-
vett gazdák és kézmûvesek termé-
keit mutatják be. Nyilvános interjú
keretében a látogatók megismer-
hetik a települési értéktárakban
szereplõ gazdák, kézmûvesek
életútját, munkásságát is.

Augusztus 15-én szombaton 10

órától a Kossuth téren hagyomá-
nyos szilvalekvár fõzés lesz üstben,
térségi gyümölcsbõl, s a finomsá-
gokat a látogatók is megkóstolhat-
ják. Szintén ezen a napon zajlik
majd a Térségi Mézes Nap, mely-
nek alkalmából kiállítás nyílik a
méhészek által használt eszközök-
bõl, több generáción keresztül

öröklõdõ tárgyakból. Kiváló minõ-
ségû térségi mézeket ízlelhetnek és
vásárolhatnak a résztvevõk.

Az Aranyhomok Portéka térségi
kézmûves termékek és ajándékok
az egész kiállítás ideje alatt meg-
vásárolhatók. A térségi kézmûve-
sek mûhelytitkai is feltárulnak fog-
lalkozásaik által. Az érdeklõdõk

betekintést nyerhetnek többek kö-
zött a szalma- és csuhéfonás, a
mézeskalács díszítés, a kerámia-
festés, a vesszõfonás vagy a nye-
regkészítés rejtelmeibe is.

Külön figyelmet szentelnek a
laskagomba-fogyasztás népszerû-
sítésének ezen a fesztiválon, amit
vasárnap látványkonyha kóstoló-
val, kedden fõtéri beszélgetéssel
kötnek egybe, remélhetõen a
nagyközönség örömére. Kiemelt
szerep jut a kiállításon is a külön-
leges és helyben termelt élelmi-
szerek értékesítésének. A Háztájit
az asztalra! Elnevezéssel rendezik
meg a Térségi Tanyai Termék Vá-
sárát, a Kiskunsági Nemzeti Park
védjegyes termékeinek, valamint
a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Bács-Kiskun Megyei Szerveze-
tének piacát. A kiállítás ideje alatt

ízletes zöldségeket, gyümölcsöket,
friss tejtermékeket, valamint kü-
lönleges ínyencségeket vásárol-
hatnak a látogatók közvetlenül a
termelõktõl.

Az idén 16. alkalommal rende-
zik meg a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Fórumot augusztus
17-én hétfõn 10 órától a Kecske-

méti Városháza Dísztermében. A
fórum témája a 2014-2020-as Eu-
rópai Uniós tervezési idõszak gaz-
dákat érintõ kérdései. Fõvédnö-
kök: Kis Miklós Zsolt agrár-vidék-
fejlesztésért felelõs államtitkár és
Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs-
kemét polgármestere, az Aranyho-
mok Kistérségfejlesztési Egyesület
elnöke. Társrendezõ a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kis-
kun Megyei Szervezete lesz.

Augusztus 19-én, szerdán 9
órától a Bozsó Gyûjtemény ad
otthont a Hungarikum – Turiszti-
kai Fórumnak, melyen az elõ-
adások a nemzeti értékeknek a
turizmusban betöltött szerepére
és fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet.

Programokból tehát az idén
sem lesz hiány a Hírös Hét Feszti-
válon, aminek célja, hogy a fi-
gyelem középpontjába kerüljenek
a helyi termékek, értékek, és a
térség lakossága egész évben
elõnyben részesítse azokat vásár-
lásaik során. 

Látogassanak el ezekre a prog-
ramokra, élvezzék a helyi termé-
kek hamisítatlan ízét, gyönyör-
ködjenek a kézmûves termékek
sokaságában és kapcsolódjanak
ki a kulturális bemutatókon!

AA  8811..  HHíírrööss  HHéétt  FFeesszzttiivvááll  kkeerreettéénn  bbeellüüll  aa  XXVVIIIIII..  TTéérrssééggii  KKeerrttéésszzeettii  ééss  ÉÉlleell--
mmiisszzeerriippaarrii  KKiiáállllííttáásstt  ééss  aa  „„HHáázzttáájjiitt  aazz  aasszzttaallrraa!!””  TTéérrssééggii  TTaannyyaaii  TTeerrmméékk
VVáássáárrtt  aauugguusszzttuuss  1133--aa  ééss  2200--aa  kköözzöötttt  rreennddeezziikk  mmeegg  aazz  iiddéénn  aazz  AArraannyy--
hhoommookk  KKiissttéérrssééggffeejjlleesszzttééssii  EEggyyeessüülleett  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa
KKoossssuutthh  ttéérreenn..  AA  ffeesszzttiivváálltt  SSzzeemmeerreeyynnéé  PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa,,  KKeeccsskkeemméétt  ppooll--
ggáárrmmeesstteerree,,  aa  kkiiáállllííttáásstt  DDoommjjáánn  GGeerrggeellyy,,  aa  NNeemmzzeettii  AAggrráárrggaazzddaassáággii
KKaammaarraa  BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  SSzzeerrvveezzeettéénneekk  eellnnöökkee  nnyyiittjjaa  mmeegg  aauugguusszz--
ttuuss  1133--áánn  1199  óórraakkoorr  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn..
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– Végre kiépült Lajosmizse 30 ki-
lométernyi szennyvízcsatorna háló-
zata – az új szennyvíztisztító tele-
pünkkel egyidõben –, már csak né-
hány garanciális javítás történik, de
ezek nem gátolják a fogyasztói rákö-
téseket. Közben a Magyar Kormány
olyan – városunkat is érintõ – pozitív
döntéseket hozott, hogy ehhez a ha-
talmas (2.2 milliárdos) beruházás-
hoz nem kellett hozzájárulniuk a
lajosmizsei polgároknak. (Eredetileg
240 ezer forint volt ingatlanonként a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésé-
nek hozzájárulási költsége, de a köz-
ponti támogatás idõközben 85 szá-
zalékról 92.7 százalékra nõtt, s a
fennmaradó összeget megpályáztuk
az önerõalapból, amelybõl 153 mil-

lió forintot
kaptunk, a hi-
ányzó részt
pedig saját
forrásból biz-
tosította az ön-
kormányza-
tunk.)

– Folyamat-
ban van az ivóvízjavító programunk,
ami egy 450 millió forintos új beru-
házást jelent – tudtuk meg a polgár-
mestertõl. – Ez a Kék víz néven ismert
projekten belül, ugyancsak pályáza-
tok segítségével valósul meg váro-
sunkban. Már kiépültek új vízvezeték
rendszerek, felújítottuk a régi hálózat
egy részét, és a régi víztorony helyére
egy új, két és félszer nagyobb (ötszáz

köbméteres) kapacitásút emeltet-
tünk, ami még nagyobb garanciát
jelent a lakosság folyamatos, kiváló
minõségû vízellátását illetõen.      

– Önkormányzatunk mindig igye-
kezett úgy gazdálkodni, hogy ne
adósodjon el. Az ország sok telepü-
lésének vezetõi nem erre töreked-
tek, viszont a kormányzat átvállalta
az adósságaikat. A hozzánk hason-
lóknak viszont egy külön pályázati
lehetõséget kínált településfejlesz-
tésre. Ezt kihasználva, az elmúlt egy
évben kilenc olyan útszakaszt tud-
tunk felújítani, ahol a csatornaháló-
zat kiépítése már befejezõdött, illet-
ve két és fél kilométernyi járdát épí-
tettünk. Ez a projekt a következõ év-
ben is folytatódik. 

Sikeresen pályáztunk a központi
és Rákóczi úti óvodák energetikai
korszerûsítésére, nyílászáró cseréjé-
re, aminek kivitelezése várhatóan
megtörténik ezen az õszön, a fûtési
idény kezdetéig. Terveink szerint a
legnagyobb lélegzetû beruházás egy
új sportcsarnok építése lesz. A jelen-
legit délelõtt az iskola használja test-
nevelés órák megtartására, délután
pedig a sportegyesületek. Ám a min-
dennapos testneveléssel jelentõsen

megnõtt az iskolai igény. Ugyanak-
kor egy négy-ötszáz fõ befogadásá-
ra alkalmas csarnok a magasabb
osztályban játszó (több edzést igény-
lõ) sportegyesületeinknek is jobb fel-
tételeket kínálna. Elmondhatom,
hogy ebben a tekintetben a szeren-
cse is mellénk szegõdött. Hiszen si-
került megszereznünk egy projektet,
ami eredetileg az ország másik felén
az egyik egyházi iskola sportcsarnok
építését tartalmazta. Az meghiúsult,
s nekünk mindössze 40 millióba ke-
rül, hogy nálunk valósuljon meg.  

– A Lajosmizsei Napok régebbi
hagyományokkal dicsekvõ prog-
ramjai most sem maradnak el.
Gondolok itt a motoros találkozóra,
a fõzõversenyre, a helyi mûvészeti
együtteseink, testvértelepüléseink új
produkcióinak bemutatására. A ko-
rábbi két évhez hasonló nagyszabá-
sú kiállítás viszont nem lesz, hiszen a
bemutatkozó cégek nem tudnának
annyi új terméket felmutatni, hogy
érdekessé – és ne ismétléssé – tenné
a rendezvényt. Ehhez sok idõ és
pénz kell. Lesz azonban kiállítás az
idén is, hiszen a mûvelõdési házban
20-án 16 órakor nyílik a „Jász nép-
mûvészeti örökségeink” címû kiállí-
tás, amely méltán tarthat igényt a la-
kosok érdeklõdésére. Lajosmizsei
Napok minden évben vannak, lesz-
nek, s a gazdag programokból min-
denki válogathat kedve szerint.

Városfejlesztési sikerek
KKéétt  éévvvveell  eezzeellõõtttt,,  LLaajjoossmmiizzssee  vváárroossssáá  vváálláássáánnaakk  hhuusszzaaddiikk  éévvffoorrdduullóójjáánn,,
aa  ttéérrsséégg  ccééggeeiinneekk  tteerrmméékkeeiitt,,  sszzoollggáállttaattáássaaiitt  rreepprreezzeennttáállóó  nnaaggyysszzaabbáássúú
kkiiáállllííttáásstt,,  mmeezzõõggaazzddaassáággii  hhaasszzoonnáállllaatt  bbeemmuuttaattóótt,,  iilllleettvvee  vváállllaallkkoozzóóii  ééss
aaggrráárrkkoonnffeerreenncciiáátt  sszzeerrvveezztteekk  SSzzeenntt  IIssttvváánn  nnaappjjáánn..  AAmmii  nnaaggyysszzeerrûû  ppééllddáá--
jjaa  vvoolltt  aazz  öösssszzeeffooggáássnnaakk,,  aa  tteennnnii  aakkaarráássnnaakk,,  ééss  oollyyaann  jjóóll  ssiikkeerrüülltt,,  hhooggyy
ttaavvaallyy  aauugguusszzttuussbbaann  ––  iimmmmáárr  aa  tteessttvvéérrtteelleeppüülléésseekk  bbeevvoonnáássáávvaall  ––
uuggyyaannccssaakk  rreennddeezztteekk  hhaassoonnllóó,,  eexxppoo--jjeelllleeggûû  bbeemmuuttaattóótt..  AAzz  iiddéénn  vviisszzoonntt
eezzeekk  aa  pprrooggrraammookk  mmáárr  hhiiáánnyyoozznnaakk  aa  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk  pprrooggrraammjjáábbóóll..
MMiiéérrtt??  ––  EErrrree  iiss  vváállaasszztt  kkaappuunnkk  BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeesstteerr  aalláábbbbii,,  llaa--
ppuunnkknnaakk  aaddootttt  nnyyiillaattkkoozzaattáábbóóll..  ÁÁmm  mmiinnddeenneekkeellõõtttt  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévv  ssii--
kkeerreeiirrõõll  ééss  aa  lleeggssüürrggeettõõbbbb  tteeeennddõõkkrrõõll  kkéérrddeezzttüükk  aa  vváárrooss  vveezzeettõõjjéétt..    

Augusztus 20. (csütörtök)
Helyszín: Mûvelõdési Ház

16.00: A XXII. Lajosmizsei
Napokat megnyitja: Basky
András polgármester. Jász
népmûvészeti örökségeink –
Lajosmizsei Jász Hímzõkör ki-
állítása, megnyitja: Józsáné dr.
Kiss Irén 

17.00: Ünnepi köszöntõ és
a városi kitüntetések átadása

17.30: Szent István napi ün-
nepi mûsor a Radó Vilmos
Színtársulat közremûködésé-
vel. Fellépõk: Varga Zsana,
Zsitva Laura, Turpinszky
Gippert Béla, Turpinszky Béla
és Böde István néptáncos

18.00: Koszorúzás és ga-
lambröptetés

Augusztus 21. (péntek)
Helyszín: Központi park

10.00-12.00: Mozgást nép-
szerûsítõ bemutatók a színpa-
don (Zumba, Streching, TRX,
Spinracing)

Családi Sportvetélkedõk a
Parkban

Óriás Sakk
14.00-16.00: Mozgást nép-

szerûsítõ bemutatók a színpa-
don (Zumba, Streching, TRX,
Spinracing)

Családi Sportvetélkedõk a
Parkban

Akrobatika fit-kid egész nap
16.15-17.10: Fõnix Dance

fellépése a színpadon és flash-
mob a téren

17.30-18.30: Bölény Rock
Band koncertje

19.30 Horgany Rock együt-
tes koncertje

Helyszín: Iskola-tó
10.00-16.00: XXIX. „Megmé-
rettetés a Vándorzászlóért”
Országos Íjász Verseny és a II.
Jász-Kun Örömíjász Verseny a
Jász-Kun Hagyományõrzõ
Íjász Egyesület rendezésében

10.00-11.00: A felsõlajosi ku-
tyaiskola bemutatója

Helyszín: Futballpálya
9.00-13.00: Testvérvárosi
Futball Rangadó (Felsõlajos,
Jászberény, Lajosmizse, Ma-
gyarremete, Palics)

Augusztus 22. (szombat)
Helyszín: Központi park

10.00: Családi fõzõnap
megnyitója. – Bográcsos fõzõ-,
valamint pogácsasütõ verseny
a Lajosmizsei Nõegylet szerve-
zésében

Délelõtt: Veterán mo-
torok bemutatója

10.30: Õszirózsa népdalkör
és az ifjú citerások népdal
csokrai

11.00: Szederinda népdal-
kör Palicsról

11.30: Portelki Pávakör be-
mutatkozása

13.00 órától: Kézmûves
foglalkozások gyerekeknek,
valamint népi játékok 

13.30: Kéknefelejcs tánc-
csoport gyermekcsoportja Ma-
gyarremetérõl

14.00: Mizsei Vadrózsák
néptánccsoport

14.30: Kéknefelejcs tánc-
csoport felnõtt tagjai Magyar-
remetérõl

15.00: Táncház az összes
tánccsoport közremûködésével

16.00: Huncut zenekalózok
a Mesemanók elõadásában

17.00: Jászsági Hagyo-
mányõrzõ Egylet színelõadása
„Igézet ne fogja…” címmel 

19.30: Jump Rock Band
koncert

21.00: Tûzijáték
21.30  Rulett együttes kon-

certje
A mûsorváltozás jogát 

fenntartjuk!

A XXII. Lajosmizsei Napok programja
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Minőségi könyvelői szolgáltatás
Kétségtelen, hogy ma már egyre
nagyobbak a könyvelõkkel szem-
beni szakmai elvárások, ahogy a
rájuk háruló felelõsség is. A nagy
cégekkel ellentétben, a kisvállal-
kozások nem rendelkeznek ilyen
szakmai apparátussal, ezért a
könyvelõ irodák szolgáltatásait
veszik igénybe. A kérdés viszont
már az, hogy milyen színvonalú-
ak ezek a szolgáltatások. Mert az
egyre növekvõ szakmai elvárások
miatt, egyre nagyobb hangsúlyt
kap a minõség. Nem csoda, hi-
szen a folyton változó jogsza-
bályok, rendeletek naprakész is-
merete nélkül egy felkészületlen
könyvelõ olyan hibákat követhet
el, amik jelentõs retorziókkal
sújthatják, akár a csõd szélére
sodorhatják a vállalkozásokat. –
Mindettõl nem kell tartania an-
nak, aki a lajosmizsei Sebõk Au-
dit Kft. remek csapatára bízza a
cége sorsát.  

A könyvelõ iroda ügyvezetõjé-
vel, Sebõk Mártával beszélgetve
hamar világossá vált, hogy mun-
kájukat máig az ügyfeleiknek
nyújtott komplex szolgáltatás jel-
lemezi. Vagyis a könyvelés és a
könyvvizsgálat mellett bérszám-
fejtéssel, adótanácsadással, illet-
ve az ezekhez tartozó teljes körû
adminisztrációval is foglalkoznak,

ugyanakkor partnereik igényei
szerint széles körû, naprakész in-
formációkat nyújtanak cégük ve-
zetéséhez. A vállokozásaik finan-
szírozásának kialakításától az

adótervezésig, itt mindenre kap-
ható konkrét, ésszerû javaslat,
nem beszélve a legkülönbözõbb
adatszolgáltatási kötelezettségek-
rõl, amelyeket ma már csak elek-
tronikus úton lehet teljesíteni, és
nem feltétlenül kapcsolódnak a
könyvelési, könyvvizsgálati szol-
gáltatáshoz.

A könyvelõkkel szembeni egyre
nagyobb szakmai elvárások te-
kintetében csak néhány adat:
2006-ban regisztrálták elõször
minisztériumi szinten a mérlegké-
pes könyvelõket. 2011-ben a

számuk 62 ezer volt. Ám egy év-
vel késõbb nyolcezret, tavaly
hétezret töröltek, az idén pedig –
várhatóan – további ötezret tö-
rölnek közülük. Ami azt jelzi,

hogy jelentõs problémák vannak
kicsiny hazánkban a könyvelõi
szolgáltatás minõségével. Erre a
vállalkozók akkor jönnek rá,
amikor a saját bõrükön (pénztár-
cáikon) érzik. A kormányzat meg
akkor, amikor az adóbevallások-
kal és -bevételekkel szembesül.
Két különbözõ érdekrõl van szó
(hiszen az egyik kevesebb adót, a
másik több bevételt akar), egy
ponton azonban egyezni látszik
az elvárás: minõségi könyvelõi
közremûködést igényel – saját
érdekében – mindkét fél.   

Nem véletlen tehát, hogy már a
minõségi könyvelõk központi re-
gisztrációját tervezik a legfelsõbb
szinten, ám ez együtt jár majd az-
zal, hogy – a könyvvizsgálókhoz
hasonlóan –, idõszakonként szi-
gorú ellenõrzés alá vonnak min-
den könyvelõ irodát. A Sebõk Au-
dit Kft. kiváló gárdáját ismerve,
nekik nincs mitõl tartaniuk. Mert
õk tudják, hogy ebben a szakmá-
ban elsõdleges a folyamatos,
naprakész felkészültség, s a mi-
nõségi szigorítások egyfajta ga-
ranciát jelentenek majd a vállal-
kozóknak, hogy melyik könyvelõ-
ben bízzanak és melyikben nem.
Bennük érdemes!

SSeebbõõkk  AAuuddiitt  KKfftt..
66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,

DDeeáákk  FF..  uu..  22//AA,,  ffsszz..11..  
TTeelleeffoonn::  7766//555555--001188

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  7766//555555--001199
MMoobbiill::  3300//660066--44558888

wwwwww..kkoonnyyvveelleessllaajjoossmmiizzssee..hhuu
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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 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

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

A minőség a fejlődés garanciája

Az utóbbi
években figyel-
met érdemlõ
fejlõdés, árbe-
vétel növeke-
dés jellemzi ezt
a mizsei céget.
Ebben közre-
játszott, hogy a
Freudenberg kufsteini gyára átte-
lepítette ide az egyik részlegét, s
ezek az új technikák és termékek
új bevételeket eredményeztek. De
Molnár András ügyvezetõ vélemé-
nye szerint a fejlõdést mindenek-
elõtt annak köszönhetik, hogy
megszerezték a minõségi termé-
kek garanciáját jelentõ minõsíté-
seket a szakterületükön.

– Az ISO/TS 16949 minõsítés-
sel novembertõl már önállóan

rendelkezünk, miután sikeresnek
bizonyult az auditálásunk. Ez je-
lentõs önállóságot, ugyanakkor új
kihívásokat is jelent. Eddig ugyan-
is minden termékünk a minõség-
ellenõrzéseket végzõ kufsteini köz-
ponton keresztül jutott el a meg-
rendelõkhöz, így a magyar vevõk-
höz is. A jövõben azonban közvet-
lenül szállíthatunk, mert a szakem-
bergárdánk, a technikai lehetõsé-
geink és minden egyéb követel-
mény – ami ennek a minõsítésnek
a megszerzéséhez kellett – adott
ma már a mizsei gyárban is.

– Ez a változás egy folyamat,
ami alapvetõen költségmegtakarí-
tást jelent, de mint említettem, új
kihívások elé is állít bennünket –
mondta el lapunknak MMoollnnáárr
AAnnddrrááss. – A biztonsági készleteink

felhalmozására bõvítenünk kellett
a raktárainkat, ami jelentõs beru-
házás volt az idén. A logisztika fel-
tételeit ugyancsak nekünk kell
megteremtenünk. Azonban az új
vevõk felkutatása, a marketing to-
vábbra is német központunkhoz
tartozik.

– Komoly elképzeléseink vannak
a jövõt illetõen. 2017-ig a jelenle-
gi árbevételünk 35-40 százalékos
növekedését tervezzük, új projektek
idetelepítésével. A kufsteini és a
reichelsheimeri két Freudenberg le-
ad center mellett külön említést ér-
demel esetünkben a német cég-
csoport berlini gyárával kialakult jó
kapcsolatunk. Ennek köszönhetõen

az idén már jelentõs nagyságrend-
ben készítünk a számukra félten-
gelytömítéseket, de újabb termé-
kek gyártására is vannak kilátások
szép számmal. Egy-két éven belül,
becslésem szerint termékeink 20-
30 százalékát nekik szállítjuk majd.
Az új megrendelések, projektek, s

a megszerzett minõsítési rendszer-
nek köszönhetõen mintegy 20 szá-
zalékkal tovább növekszik majd a
szakemberállományunk a követke-
zõ egy-két esztendõben. Tehát sta-
bil cég a miénk, s a hosszú távú
megrendelõi szerzõdésekkel, illetve
a minõségi garanciákkal a tarso-
lyunkban, optimistán tekinthetünk
a jövõbe. 

LLaajjoossmmiizzssee  eeggyyiikk  lleeggttööbbbb  ddoollggoozzóótt  ffooggllaallkkoozzttaattóó  vváállllaallaattaa  aa
FFrreeuuddeennbbeerrgg  TTöömmííttééss  IIppaarrii  KKfftt..  NNyyoollcc  éévvee  kkeezzddttee  eell  mmûûkkööddéésséétt  aa  nnaaggyy
mmúúllttrraa  vviisssszzaatteekkiinnttõõ,,  vviilláágghhíírrûû  nnéémmeett  ccééggccssooppoorrtt  lleeggffiiaattaallaabbbb  ttaaggjjaakkéénntt..
ÜÜzzeemmccssaarrnnookkaaiibbaann  kkoorrsszzeerrûû  tteecchhnnoollóóggiiáákk,,  tteecchhnniikkáákk  bbeeáállllííttáássáávvaall  mmaa--
ggaass  sszzíínnvvoonnaallúú  ttiisszzttaagguummii--  ééss  fféémmbbeettéétteess  ffoorrmmaaaallkkaattrréésszzeekk,,  ttöömmííttéésseekk
kkéésszzüüllnneekk  aa  ––  ttööbbbbnnyyiirree  ggééppjjáárrmmûûvveekk,,  ffûûttééssii  rreennddsszzeerreekk,,  hháázzttaarrttáássii  ggéé--
ppeekk,,  eelleekkttrroonniikkaaii  bbeerreennddeezzéésseekk  ggyyáárrttáássáávvaall  ffooggllaallkkoozzóó  ––  mmeeggrreennddeellõõiikk
sszzáámmáárraa..
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Mizsetáp Kft.

Avatás, kitüntetés, tojásfesztivál

Korábban már beszámoltunk ar-
ról, hogy másfél milliárd forint érté-
kû, zöldmezõs beruházást hajtottak
végre a közelmúltban ennél a lajos-
mizsei cégnél. Ennek köszönhetõen
az új tojásüzemben óránként 45
ezer (naponta félmillió) tojást válo-
gatnak, csomagolnak világszínvo-
nalú berendezésekkel. Az új jérce-
neveldéjük pedig évi 200 ezer szár-
nyas felnevelésére alkalmas.

Orbán Viktor miniszterelnök így
fogalmazott az új létesítmények áp-
rilis végi átadó ünnepségén: – Azért
jöttünk el ma ide, Lajosmizsére,
mert ez a vállalkozás családi, agrár
és magyar. Ezek bármelyike külön-
külön is elegendõ lett volna, de a
három együtt szinte kötelezõvé tette,
hogy a magyar kormány itt legyen
és elismerését fejezze ki Önnek
(Kollár Csabának), családjának és
az itt dolgozóknak az elért eredmé-
nyekhez. A családi vállalkozásokat
sokszor olyan belsõ erõ hatja át és
hajtja elõre, amely már szinte kive-
szett a hivatásos menedzserek által
vezetett nagy cégekbõl. Ilyen erõrõl
tesz bizonyságot két évtizede a Kol-
lár család, amikor a nehéz idõkben
is megõrizte a megfizethetetlent, a
beszállítók, az alvállalkozók és az itt
dolgozó emberek bizalmát… A
Mizsetáp története erõt ad minden
magyar vállalkozás számára, mert

azt üzeni, hogy becsületes munká-
val, kitartással és konoksággal talp-
ra lehet állni, mi több: fel is lehet
emelkedni. A Magyar Kormány ré-
szérõl meg-
ígérhetjük: az
eddigiekhez
h a s o n l ó a n
minden tõlünk
telhetõt meg-
teszünk, hogy
a magyar gaz-
daság és
a g r á r i u m
ügyét támo-
gassuk. Csak
együtt érhetjük
el, hogy Ma-
gyarország sikeres legyen.

Kollár Csaba ügyvezetõ megtisz-
teltetésnek érezte, hogy új beruhá-
zásaik avató ünnepségén miniszter-
elnöki szinten képviseltette magát a
Magyar Kormány Lajosmizsén.
Ahogy megtiszteltetésnek érzi A hó-
nap beruházója kitüntetést is.

– A felénk irányuló kereskedelmi
bizalom, az áruigény jóval túlnõtt a
termelésünkön. Ahhoz, hogy a piac
feltörekvõ szereplõje maradhas-
sunk, elengedhetetlen volt egy na-
gyobb léptékû fejlesztés. Ez a beru-

házás most a
Kinizsi-tele-
pünkre korlá-
tozódott, ahol
jelentõs mo-
dernizációt és
lényeges ka-
pacitásbõví-
tést valósítot-
tunk meg. El-
mondha tó ,
hogy ez a te-
lepünk jelen-
leg Magyar-
ország leg-
modernebb
étkezési tojás-
termelõ bázisa. Ma már az ország
tojásfogyasztásának három százalé-
kát termeli a cégünk, ami által az
országos önellátási szint – a Kinizsi-
telep fejlesztése révén – két száza-
lékkal javult. Ugyanakkor az élelmi-
szerbiztonság fenntartására eltökél-
ten ügyelünk, telepeinkrõl, takar-
mánykeverõnkbõl és tojásüzemük-
bõl csak kifogástalan, a vevõi igé-
nyeket meghaladó minõségû, meg-
bízható termékek kerülhetnek forga-

lomba. 
Beruházás,

avatóünnep-
ség, kitüntetés
– ezek már a
tegnapok, s
Kollár Csabára
jellemzõ, hogy
leginkább elõ-
re tekint. Most
cége a Hírös
Hét fesztiválon
való termékbe-
mutatóra ké-

szül. S közben azzal az ötlettel állt
elõ, hogy ha Kecskemét ma már a
nagyszabású seregszemléirõl is
hírös, akkor október 9-e táján (ez a
Tojás Világnapja) rendezzenek az
idén egy hagyományteremtõ, majd
évente mgtartandó tojásfesztivált a
Lajosmizséhez közeli megyeszékhe-
lyen. Az ötletével – elnyerve a Ba-
romfi Terméktanács és annak tag-
szervezete, a Magyar Tojásszövet-
ség támogatását is – felkereste
Szemereyné Pataki Klaudia polgár-
mester asszonyt, aki az Aranyhomok

Kistérségfejlesztési Egyesület elnö-
keként megvalósításra érdemesnek
tartotta Kollár Csaba ötletét. Ma
már gõzerõvel folynak az októberi
Kecskeméti Tojásfesztivál elõkészü-
letei, szervezési munkái. Ez alka-
lommal a kistérség 19 településé-
nek tojástermelõi is részt vesznek
ezen a szakmai konferenciával, vá-
sárokkal egybekötött, kiállításokkal,
élõállat bemutatókkal, koncertekkel
színesített fõtéri rendezvényen, be-
mutatva termékeiket, tojásos ételei-
ket az érdeklõdõ nagyközönségnek.
A fesztivál egyik szervezõje termé-
szetesen az ötletgazda, Kollár Csa-
ba lesz (illetve az általa képviselt
Mizsetáp Kft., s annak kereskedelmi
cége, a Hírös tojást forgalmazó
Hírös Farm Kft.)  

Kollár Csaba szerint a jövõ min-
dennap elkezdõdhet. Így például to-
vábbi kapacitásbõvítõ beruházáso-
kat készít elõ, hogy egyre stabilabb
és meghatározóbb legyen a
Mizsetáp Kft. a baromfi termékpá-
lyán. Reméljük, hamarosan a to-
vábbi új munkahelyekrõl is beszá-
molhatunk.

MMiinnddeenn  eerrõõss  ggaazzddaassáágg  aallaappjjaa  aazz  aaggiilliiss,,  ssookksszzíínnûû  vváállllaallkkoozzóóii  kköörrnnyyeezzeett
––  hhaannggssúúllyyoozzttaa  VVaarrggaa  MMiihháállyy  nneemmzzeettggaazzddaassáággii  mmiinniisszztteerr  aazzoonn  aa  jjúúnniiuuss
vvééggii  ddííjjááttaaddóó  üünnnneeppssééggeenn,,  aammeellyyeenn  aa  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  iiss  éérriinntteetttt  vvoolltt::  AA
hhóónnaapp  bbeerruuhháázzóójjaa  ddííjjaatt  vveehheettttee  áátt  KKoolllláárr  CCssaabbaa  ttuullaajjddoonnooss--üüggyyvveezzeettõõ
eezzeenn  aa  rreennddeezzvvéénnyyeenn..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll!!  HHiisszzeenn  ccééggee  kkéétt  éévvttiizzeeddeess  mmûûkköö--
ddéésséétt  mmiinnddiigg  aa  mmiinnõõssééggeett  ééss  aa  tteerrmmeelléékkeennyyssééggeett  jjaavvííttóó,,  ffoollyyaammaattooss  ffeejj--
lleesszzttéésseekk  jjeelllleemmeezzttéékk..  KKöözzbbeenn  oollyyaann  bbaarroommffiittaarrttóó  ééss  ttaakkaarrmmáánnyyggyyáárrttóó
vváállllaallkkoozzáássssáá  ffoorrmmáállóóddootttt  aa  MMiizzsseettáápp  KKfftt..,,  aammeellyy  aa  ffeellhhaallmmoozzootttt  sszzaakkttuu--
ddáássáátt  ssaajjáátt  mmaaggaa  ééss  ppaarrttnneerreeii  eellõõnnyyéérree  eeggyyaarráánntt  jjóóll  kkaammaattoozzttaattjjaa  aazz
éélleellmmiisszzeerr  vveerrttiikkuummbbaann..

KKoolllláárr  CCssaabbaa  ééss
VVaarrggaa  MMiihháállyy  

mmiinniisszztteerr  aa  ddííjjááttaaddáássii
üünnnneeppssééggeenn
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Tavaly májusban rendeztek
elõször tenyészbika vásárral
egybekötött partnertalálkozót
ebben a gazdaságban úgy,
hogy az eladásra kínált, frissen
minõsített bikákat az interneten
elõre bemutatták az érdeklõ-
dõknek. Akikbõl nem is volt hi-
ány, hiszen több mint száz te-
nyésztõ érkezett Lajosmizsére
ebbõl az alkalomból, a magya-
rok mellett Csehországból,
Szlovákiából és Szerbiából is.
A programban a résztvevõk
megtekinthették a lajosmizsei
vállalkozás tenyészetét, az új
épületeket, a technológiát, és
ezt követte az értékesítésre fel-
kínált állatok bemutatása a
központi ringben. Olyan jól si-
került ez a kezdeményezés,
hogy az idén már újabb két
ilyen jellegû találkozót szervez-
tek Lajosmizsén. 

– Tudni kell ezekrõl a te-
nyészbika vásárokról, hogy a
megrendezésük elõtt az inter-
neten az eladásra kínált egye-
dek fotói mellett mindegyik ér-
tékét is jelezzük, amit a külön-
bözõ paraméterek, elnyert dí-
jak, spermavizsgálatok alapján

számolunk ki – mondta el la-
punknak BBúújjddoossóó  MMáárrttoonn, a
Lajosmizsei Charolais Kft. ügy-
vezetõje. – Vagyis leendõ vevõ-
ink elõre megkapnak minden
lényeges információt az el-
adásra kínált szarvasmarháink-
ról. Az eddigi három ilyen jel-

legû rendezvényünk mindegyi-
kére száznál több érdeklõdõ
érkezett, ami engem is megle-
pett. Az eladó egyedek ára
meghatározott, de ha több ve-

võ is jelentkezik egy-
egy bikára, akkor ár-
versennyel (licitálás-
sal) döntünk arról,
hogy ki lehet az új
gazdája.    

– Ezeken a találko-
zókon – aukciókon –
egy jurtaszerû épít-
ményben felvonultat-
juk, közszemlére tár-
juk a megvásárolható
tenyészbikákat. De
nemcsak ezeket az
egyedeket, hanem az
egész gazdaságunkat
megismerhetik, akik
hozzánk ellátogat-

nak. Bemutatjuk nekik
a technológiánkat, és

azokat a tenyésztési szisztémá-
kat is, amiket követünk, továb-
bá a legkiválóbb tenyészállata-
inkat. Vagyis egyfajta szakmai
tapasztalatcsere is egy-egy
ilyen, vendéglátással is egybe-
kötött rendezvény. 

– A bikavásárokon óhatatla-

nul felmerül az igény, hogy mi-
ért nem lehet a kiemelkedõ te-
nyészbikáktól spermát vásárol-
ni. Ennek az akadálya az, hogy
a többségében külföldi tulaj-
donban mûködõ mesterséges
állomások – különbözõ egész-
ségügyi okokra hivatkozva –
nem vállalják idõsebb bikáktól
az örökítõ anyag levételét. Ezért
egy lajosmizsei mesterséges
megtermékenyítõ állomás létre-
hozása már régi álmom. Konk-
rét lépéseket is tettem ennek ér-
dekében, de több kifogással,
több ilyen-olyan törvényekre,
rendeletekre hivatkozó ellenve-
téssel kellett szembenéznem ed-
dig. Ami persze nem azt jelenti,
hogy feladom ennek az elképze-
lésemnek a megvalósítását.       

Hódmezõvásárhelyen, a ha-
gyományos országos kiállításon
az idén kiérdemelte a
Lajosmizsei Charolais Kft. az Ál-
lattenyésztési Nagydíjat, hiszen
szinte minden kategóriában
nyertek e bemutatóra felvonul-
tatott tucatnyi tenyészállataik.

LLaajjoossmmiizzsseeii  CChhaarroollaaiiss  KKfftt..
66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,  MMiizzssee  9911..    

TTeelleeffoonn::  7766//335566--884477  
MMoobbiill::  3300//99553355--115555                    

FFaaxx::  7766//555555--333388
ee--mmaaiill::  

cchhaarroollaaiiss@@cchhaarroollaaiiss..lliinn..hhuu
wwwwww..  hhttttpp::////cchhaarroollaaiisskkfftt..hhuu//

Charolais Kft.

Újabb szakmai sikerek

BBiikkaavváássáárrrraall  eeggyybbeekkööttöötttt  sszzaakkmmaaii  ttaalláállkkoozzóó  LLaajjoossmmiizzsséénn

LLaappuunnkkbbaann  ttööbbbbsszzöörr  lleeíírrttuukk  mmáárr,,  hhooggyy  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  cchhaarroollaaiiss  gguullyyáátt  éévv--
ttiizzeeddeekk  óóttaa  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  lleeggjjoobbbb  ttöörrzzsstteennyyéésszzeetteekkéénntt  eemmlleeggeettiikk..  HHii--
sszzeenn  ttiisszzttaa  ggéénnáálllloommáánnyyúú  tteehheenneekk,,  bboorrjjaakk  ééss  ggyyöönnyyöörrûû,,  mmáássffééll  ttoonnnnááss
bbiikkáákk  aallkkoottjjáákk  eezztt  aa  ttööbbbb  mmiinntt  eezzeerr  eeggyyeeddeett  sszzáámmlláállóó  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  ááll--
lloommáánnyytt..  
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Ha Lajosmizse, akkor Tanyacsárda

––  HHooggyyaann  zzaajjllaannaakk  mmoosstt  aa  mmiinn--
ddeennnnaappjjaaiikk?? – érdeklõdtünk a
hangulatos terasz hûsítõ árnyéká-
ban.  

– Nyugodt szívvel mondhatom:
megmozdult körülöttünk az élet.
Az Öreg- és Új Tanyacsárda kivá-
lóan ötvözi egymást. Egy-egy
hosszú hétvégén, családi ünnepek
alkalmával különösen sokan láto-
gatnak el hozzánk. Az idei év po-
zitív fejleménye, hogy az Új Tanya-
csárda „a’la carte” forgalma is
fellendült. Nemrég Felsõlajosra
költözött egy magánállatkert, és a
látogatói gyakran betérnek hoz-
zánk – mondta el lapunknak
GGaarraacczzii  JJáánnooss. 

––  VVaann  eennnneekk  aa  ccssáárrddáánnaakk  vvaallaa--
mmii  mmáánnaakk  sszzóóllóó  üüzzeenneettee??

– Hosszú éveken keresztül el-
mondhattuk magunkról, hogy a
Tanyacsárda egy iskola volt. Az el-
múlt negyven esztendõben fiatal
szakemberek százai kerültek ki a
kezeink alól. Többen bejárták az
egész országot, és nem egy közü-
lük határainkon túlra is eljutott.
Amikor látogatóba jönnek hoz-
zánk, örömmel mondják, hogy az
itt eltöltött idõ bizony nem volt hi-
ábavaló. Ami a jövõt illeti, igyek-
szünk követni a megújuló igénye-
ket. Folytatjuk például az úgyne-
vezett tematikus hétvégéket. Egy-
egy ilyen alkalommal bizonyos
nyersanyagok a szokásosnál na-
gyobb hangsúlyt kapnak. Leg-
utóbb például paradicsomból és
paprikából készült ételeket aján-
lottunk a hozzánk betérõk figyel-
mébe. Ügyelünk a régi hagyomá-
nyok ápolására oly módon, hogy
közben a 21. század ízlésvilágá-
nak is maradéktalanul megfelel-
jünk. Ez persze nem jelent teljes
újragondolást, inkább azt, hogy
milyen szívvel állunk a tûzhely
mellett, milyen lélekkel készítjük a
tradicionális magyar konyha éte-
leit. Lehet modern fûszerek fel-
használásával kiváló minõségû
hagyományos, vagy akár új alap-
anyagokból új összetételû ételeket
alkotni, de szó sincs arról, hogy

turmixoljuk a paprikás krumplit és
tetejére kolbászos chips-et te-
szünk. A gasztronómiában is van-
nak örökérvényû értékek. A Ta-
nyacsárda üzenete tehát negyven
éve változatlan: évrõl évre új szín-
foltot hozunk alapanyagok és ízek
tekintetében egyaránt, miközben
ragaszkodunk a magyar gasztro-
nómia legjobb hagyományaihoz. 

––  MMiillyyeenn  ggoonnddookkaatt  lláátt  mmaa  aa
vveennddééggllááttáássbbaann??

– A probléma több pontban
keresendõ. Egyfelõl hiányzik a fi-

zetõképes kereslet. Másrészt küz-
dünk az oktatással, és a humán
„alapanyaggal” is elég sok gond
van. A korábbi ötéves képzés
most hároméves, amibõl két évet
munkahelyen töltenek a tanonca-
ink. Hajdanán a három évbõl
mindháromban volt gyakorlati ok-
tatás. A mesterképzés és vizsgáz-
tatás terén is érzékelek hiányossá-
gokat. Másik oldalról nagyon ke-
vés olyan tanulóval találkozunk,
akik szívvel-lélekkel elindulnak a
szakmában, és végigküzdik a ta-
nulóidõt akár a mestervizsgáig.

––  AA  ggaasszzttrroonnóómmiiáánn  kkíívvüüll  mmááss
rreemmeekk  pprrooggrraammookk  iiss  vváárrnnaakk  aazzookk--
rraa,,  aakkiikk  bbeettéérrnneekk  iiddee..

– A lovas ágazat, a lovas prog-
ramok évrõl évre nagyon fontos
részét képezik a napi teendõink-

nek. Amikor elindult a Tanyacsár-
da, étkezéssel, komplett program-
mal egybekötött ittlétet kínáltunk a
vendégeinknek. Ebéd és vacsora
között lehetett akár egy városné-
zést is megszervezni. Ma – ezen
túllépve – arra törekszünk, hogy
több napot töltsenek el nálunk a
hozzánk betérõk. Megfelelõ szo-
bák állnak vendégeink rendelke-
zésére az Új Tanyacsárda terüle-
tén. Ezek gyarapítására is törek-
szünk az apartman házunkban.

––  MMiibbeenn  sszzáámmíítt  iiggaazzáánn  kküüllöönnllee--
ggeessnneekk  eezz  aa  nnaaggyyhhíírrûû  vveennddééggllááttóó
hheellyy??

– Mi nem csupán a konyhában,
hanem a vendégek elõtt is dolgo-

zunk. Gondolok itt olyan látvá-
nyosságokra, mint ételkészítés a
szabadban: például ökörsütés,
bográcsozás, grillezés, házike-
nyér-sütés kemencében. A vendé-
gek közvetlenül láthatják, hogyan
készítik szakácsaink az ételeket.
Gyakoriak a csárdában a családi,
illetve céges nagyrendezvények,
több száz, esetenként több ezer
fõs vendéglétszámmal. A megren-
delõk elvárásai egyébként egyre
magasabbak. Mondok egy pél-
dát: 12 órára tíz fõ számára kér-
nek terítést egy cég irodájába. Itt-
hon elkészítjük a megrendelt éte-
leket, majd modern felszerelések-
kel melegen tartva kiszállítjuk és
feltálaljuk a kívánt helyiségben.
Tovább megyek… Míg korábban
rendszerint elegendõ volt egy kül-

sõ helyszínre kitelepüléskor ételt-
italt leszállítani, ma gyakorta már
komplett rendezvényszervezési fel-
adatok is társulnak ehhez, példá-
ul a helyszínen sátor, bútorzat,
hang- és fénytechnika, dekoráció
is kell. Mindent a vendégeinkért!

––  MMiitt  kkeellll  ttuuddnnuunnkk  aa  HHíírrööss  VVaa--
ccssoorraa  nnéévveenn  eellhhíírreessüülltt  pprrooggrraamm--
jjuukkrróóll??

– Idén is jótékonysági vacsora-
estet rendezünk Kecskemét fõte-
rén a megyei kereskedelmi és
iparkamarával karöltve. Hatodik
alkalommal járulunk hozzá étel-
készítéssel az esemény sikeres le-
bonyolításhoz. A Hírös Vacsora
bevételébõl tanulni vágyó, rossz

szociális körülmé-
nyek között élõ fia-
talokat kívánunk tá-
mogatni. Ezen kívül
többek között segít-
jük a Magyar Vö-
röskeresztet és a
Karol Wojtyla Ba-
rátság Központot is. 

––  MMiirree  aa  lleeggbbüüsszz--
kkéébbbb??

– Sok dolgot kel-
lene itt most felso-
rolnom – mondja
mosolyogva a ne-
ves séf. – Legin-
kább polgármeste-
rünk szavaira va-
gyok büszke, ami-
kor ezt mondta: ha

valaki járja a világot és elhangzik
Lajosmizse neve, gyakorta így re-
agálnak: Igen, a Tanyacsárda! És
nagyon büszke vagyok a munka-
társaimra, akik közül többel évti-
zedek óta együtt dolgozunk. Kü-
lön kiemelném a vezetõinket – Po-
lyák Zoltánt és Terenyi Istvánt –,
akik csapatban vállvetve igen
nagy munkát végeznek, rengeteg
elismerés mellett. 

––  EEggyysszzeerr  aabbbbaahhaaggyyjjaa  mmaajjdd??
– Nagyon nehéz kérdés. A fö-

löttünk lévõk fogják ezt eldönteni.
Az itteni munka egész embert kí-
ván. Bízunk a tehetséges fiatal
kollégákban, hogy egyszer majd
tovább viszik mindazt a tudást,
szemléletet és hagyományt, amit –
ha eljön az ideje – majd rájuk ha-
gyunk. 

MMoonnddhhaattnnii::  aazz  eellmmúúlltt  nnééggyy  éévvttiizzeeddbbeenn  GGaarraacczzii  JJáánnoossnnaakk  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjaa  aa  TTaannyyaaccssáárrddáárróóll  sszzóólltt..  NNeemm  eezz  aazz  eellssõõ  mmuunnkkaahheellyyee  aazz  éétttteerreemm
VVeenneesszz--ddííjjaass  mmeesstteerrsszzaakkááccssáánnaakk,,  ddee  éélleettee  nnaaggyy  rréésszzéétt  iitttt  ttööllttööttttee..  

Garaczi János mesterszakács és
Farkas P. József, lapunk kiadója



– A mi cégünk valójában há-
rom lábon áll – tudtuk meg a tu-
lajdonos-ügyvezetõtõl, GGoommbbkkööttõõ
MMáárrkktól. – A generál kivitelezés a
legnagyobb, legfontosabb része a
vállalkozásunknak, de az építõ-
ipari áruházunk és a nyílászárókat
gyártó üzemünk is fontos szerepet

játszik abban, hogy ezen a három
lábon talpon maradhassunk.

– Tucatnyi mérnököt foglalkoz-
tatva, sok uniós beruházás része-
sei lehetünk. Az ezzel járó pályá-
zati, adminisztrációs munkák le-
bonyolítására is vannak szakem-
bereink, ezért szívesen keresnek

bennünket a városon kívüli ügyfe-
leink, megrendelõink is. A terve-
zés és költségvetés elkészítésétõl a
beruházások kulcsrakész átadásá-
ig, a mi cégünkre lehet számítani.

– Építõipari kereskedésünkben
is nagyobb fejlesztést hajtottunk
végre, ugyanakkor hosszabb nyit-
va tartás mellett döntöttünk, szem
elõtt tartva vevõink érdekeit. Amit
egybekötöttünk egy logisztikai fej-
lesztéssel, hogy a megrendelõink
minél hamarabb hozzájuthassa-
nak a megvásárolt termékekhez.
Áruházunkban bõvítettük a kínála-
tunkat öntözési, szaniter és fûtés-
technikai eszközökben. Árukínála-

tunk – az alapvetõ építõanyagok
mellett –, az ország legjelentõsebb
gyártóitól beszerezhetõ, minõségi
szakanyagokra is kiterjed. Itt való-
ban mindenki megtalálhatja a
korszerû, költségkímélõ építkezés
összes kellékét az alaptól a tetõig,
ügyelve a minõségre, illetve az ár-
érték arányokra is. Ugyanakkor a
szerszámgépeken, munkavédelmi

eszközökön át a kertészeti, öntö-
zéstechnikai, háztartási termékekig
nagyon széles választékkal várjuk
vásárlóinkat az Építõk Háza néven
népszerûvé vált szaküzletünkben,
ahol a minõség mindig alapvetõ
követelmény.

–  Saját gyártású fa nyílászáró-
ink egy-egy épület fontos esztéti-
kai elemei. Cégünk egyik fõ pro-
filja a fa- és mûanyag ajtók, ab-
lakok, valamint árnyékolástechni-
kai- és egyéb kiegészítõk forgal-
mazása, beépítése is. Igény ese-
tén egyedi nyílászárók gyártását
is vállaljuk. Célunk, hogy a pro-
fesszionális gyártási technológiá-
val készülõ nyílászáróink hosszú
távra jelentsenek megoldást,
energiatakarékosak, betörésmen-
tesek legyenek, ne deformálódja-
nak és tökéletesen záródjanak.

GGoomméépp  ÉÉppííttõõaannyyaagg  KKeerreesskkeeddééss
66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,

DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úútt  222211..
TTeelleeffoonn::  7766//445555--447722  

FFaaxx::  7766//555555--111100  
MMoobbiill::  3300//334499--44111199

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HHééttffõõ--sszzoommbbaatt::  77--ttõõll  1188  óórrááiigg

VVaassáárrnnaapp  zzáárrvvaa
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Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.

Három lábon állva
LLaajjoossmmiizzssee  llaakkoossaaiinnaakk  ééss  aa  vváárrooss  vvoonnzzáásskköörrzzeettéénneekk  ttaalláánn  lleeggiissmmeerrtteebbbb
ccééggee  aa  GGoomméépp  IIppaarrii  ééss  KKeerreesskkeeddeellmmii  KKfftt..  EEzz  aa  vváállllaallkkoozzááss  aazz  ééppííttõõ--
aannyyaaggookk,,  iippaarrii--  ééss  mmeezzõõggaazzddaassáággii  ffeellsszzeerreelléésseekk  lleehheettõõ  lleeggsszzéélleesseebbbb
ttáárrhháázzáávvaall  vváárrjjaa  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett..    KKiiss--  ééss  nnaaggyykkeerreesskkeeddéésséébbeenn  mmáássffééll
hheekkttáárroonn  rraakkttáárroozznnaakk  ttööbbbb  mmiinntt  1177  eezzeerr  ffééllee  tteerrmméékkeett..  MMoonnddhhaattnnii::  mmiinn--
ddeenntt,,  aammiirree  eeggyy  hháázz  ééppííttééssééhheezz  sszzüükksséégg  lleehheett..  
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Csaknem három évtizede él és al-
kot Kecskeméten Holtság Károly,
az üvegfestés és díszmû-üvegezés
országhatáron túl is ismert és elis-
mert mestere. Az esztergomi szü-
letésû, tanulmányait Visegrádon,
Szentendrén végzõ fiatal Holtság
Károlyt hajdanán Somodi László
festõ, Mészáros Dezsõ szobrász és
Tatár Miksa üvegfestõ mûvész ta-
nította a fénnyel való színes va-
rázslatra. Az azóta eltelt évtize-
dekben számtalan kiemelkedõ
munkája tette ismertté – vala-
mennyit felsorolni lehetetlen vál-
lalkozás lenne. – Az Országházá-
tól a Gresham Palotáig, a fõváro-
si Mátyás templomtól és a Maros-
vásárhelyi Prefektúráig, Kultúrpa-
lotáig, sok közismert épület pati-
nás díszüvegeinek a felújítására
vállalkozott, köztük megannyi
templom, kápolna és imaház
megszépülése mutatja Isten áldot-
ta tehetségét.

– Jelenleg az 1896-ban neogó-
tikus stílusban épült, karcagi kato-
likus templomnak készítek egy új,
hat és fél méter magas – és csak-
nem ugyanilyen széles –, pünkös-
di jeleneteket megelevenítõ abla-

kot. Amit egy idegen-
ben szakadt karcagi
polgár ajánlott fel a he-
lyi Szent István Egyház-
közösségnek. Mihelyt
ezt befejeztük, Kiskun-
halas felé vesszük az
irányt, ahol új díszüve-
ges ablakokat készítünk
a felsõvárosi Jézus Szíve
templomnak – mondta
el lapunknak HHoollttssáágg
KKáárroollyy. – Napjainkban
rengeteg mûemléki
épület nyílászárói szo-
rulnak felújításra. Különösen igaz
ez Bács-Kiskun templomaira. Hi-
szen az ablakokban a díszüvegek
ólmozásai elöregedtek, s a korsze-
rû hõszigetelésük sem mellékes
szempont. Nem csupán a fûtési
költségek csökkentése érdekében
ésszerû minél hamarabb megolda-
ni ezeknek a gyönyörû ablakoknak
a felújítását, hanem azért is, mert

ha kipotyognak az üvegek az el-
öregedett rögzítésekbõl, akkor
azokat újra le kell gyártani, ami jó-
val drágább az állagmegóvásánál.
Ahol összefognak a helyi erõk, vál-
lalkozók, sokkal könnyebben meg
lehet menteni az enyészettõl ezeket
a csodálatos értékeket.    

– Tennivalókból tehát nincs hi-
ány, egyedül nem is gyõzném. De

néhány régi szakember mellett a
munkában is mindig remek társam
a feleségem, és az utóbbi években
felnõtté vált Bendegúz fiam is. Az
elmúlt egy-két évtizedre visszate-
kintve elmondható, hogy már
nemcsak a régi épületek felújításá-
nál igénylik a munkánkat, hanem
egyre több új templom, iroda, ho-
tel, étterem, lakóház kivitelezésénél
is. Ez a sokféle igény jól mutatja az
ólomüvegnek azt a szépségét, ami
mindenhol kellemet sugároz. Hi-
szen valóban varázslat az, ahogy a
színes üvegek megtörik a fényt, be-
hozzák a belsõ terekbe a napsuga-
rakat, mindig más hangulatot köl-
csönözve a formáknak, falaknak.

HHoollttssáágg  KKáárroollyy
KKeeccsskkeemméétt,,  LLaaddáánnyybbeenneeii  úútt  11..
EE--mmaaiill::  hhoollttssaagg@@ffiibbeerrmmaaiill..hhuu

TTeelleeffoonn//FFaaxx::  ++3366--7766//449900--778822,,
++3366--7766//449933--666688

wwwwww..hhoollttssaaggoolloommuuvveegg..hhuu

Holtság Károly műhelyében
Kellemet sugárzó díszüvegek

KKoovvááccss  LLáásszzllóó iparmûvész tizen-
négy éves kora óta foglalkozik fé-
mek megmunkálásával. 1972-
ben magánvállalkozásba kezdett:
ekkor nyitotta meg mûhelyét
Kecskeméten, a Kórház utcában.
1986-tól egészen a rendszervál-
tásig szellemi szabadfoglalkozá-
súként a Magyar Népköztársaság
Mûvészeti Alapjának dolgozott.
1991-tõl immáron iparmûvész-
ként újra vállalkozó lett. Azóta
szinte csak mûemlékekkel foglal-
kozik. 

– A Gödöllõi Királyi Kastély
fémszerkezet karbantartási mun-
kálataiban 1998 óta veszek részt
rendszeresen – nyilatkozta la-
punknak. – Ahogy a budai Sán-
dor Palota, a Mûvészetek Palotá-
ja vagy a Szent István Bazilika
iparmûvészeti jellegû munkáival
is engem bíztak meg. De említ-
hetném még a nagykõrösi és a
ceglédi református templomok
fémbõl készült elemeinek felújítá-

sát, vagy a régi kecskeméti köz-
épületeket, hiszen szinte mind-
egyiken végeztem restaurációs
munkát. Összességében azt mon-
danám: a megmentendõ értéke-
inkért dolgozom.

– Minden feladat egyedi meg-
oldást kíván, két egyforma nincs
közöttük. Elõször tervezõmérnö-
kökkel konzultálok. Elõfordulhat,
hogy rögtön kész tervet kapok, de
van, hogy magam készítek terv-
rajzot. Kiemelném az egyesüle-
tek, lovagrendek, iskolák számá-

ra készített emlékérmeket is. A
Karol Wojtyla Barátság Központ
számára például II. János Pál pá-
pa képmásával ellátott nagyalakú
érmeket készítettem. Ezen kívül
foglalkozom még templomi kellé-
kek, csillárok kialakításával és fel-
újításával. Például a kecskeméti
Barátok templomának egyik fél-
reesõ helyiségében egy régi ha-
rangot találtak. Restauráltam, ezt
követõen a mûkertvárosi Assisi
Szent Ferenc kápolnába került. 

– Komplexebb munkafolyamat-
ként a restau-
rátor felügye-
letet említe-
ném, amely-
hez teljes do-
kumentációt
is kell készíte-
ni. Mindezt
Séd Gábor
okleveles res-
taurátor mû-
vésszel vég-

zem. Ilyen munkáink voltak pél-
dául az Eiffel Palota Budapesten,
a Kamalduli remeteség kolostora
Majkon, a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadá-
szati Múzeum Hatvanban. Ezek
az eredeti állapot feltérképezésé-
vel kezdõdnek, amiben sok segít-
séget kapunk Dávid Ferenc mû-
vészettörténész barátunktól. Ezt
követi a restaurátori terv készíté-
se, illetve annak elfogadtatása a
mûemlékvédelmi hatósággal.

– Sajnos családon belül nem
biztosított a folytatás, mivel egé-
szen más területen, idegen nyelvi
vonalon építették ki egzisztenciá-
jukat a gyerekeim. Azonban még-
is van remény a mûhelyem jövõ-
jét illetõen. Felvettem a kapcsola-
tot Pogrányi Istvánnal és fiával,
Bencével. Õk a Cromform Kft. tu-
lajdonosaiként jelenleg is hason-
ló anyagokkal dolgoznak, 25
éves szakmai gyakorlattal, vállal-
kozói rutinnal. Remélem lesz még
idõm bevezetni õket a mûemlé-
kek nagyszerû világába – ecsetel-
te a jövõ kilátásait a kecskeméti
iparmûvész.

Értékmentő iparművész
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– Valójában a kényszer szülte,
hogy a csónakból az üzletpult
mögé álljunk. Ugyanis januártól
tilos lesz a halászat Magyaror-
szág folyóin, természetes vizein.
Valamihez kezdenünk kellett,
hogy megteremtsük megélheté-
sünk feltételeit a jövõt illetõen.
Régebbrõl ismertük ennek a hal-
boltnak a tulajdonosát, aki közöl-
te, hogy fel akarja számolni ezt az
üzletét. Kaptunk az alkalmon, s

átvettük tõle, hiszen a hal az,
amihez igazán értünk – mondta
el lapunknak NNáádduuddvvaarrii  LLaajjooss.

– A felújítást követõ nyitásunk
óta elsõsorban tiszai halakat
árulunk, de a tilalom miatt ha-
marosan csak a tógazdaságok-
ban tenyésztett pikkelyeseket kí-
nálhatjuk. Elmondható, hogy itt
szinte mindenféle, hazánkban
honos halfajta kapható. Élõ
uszonyosokat ugyanúgy árulunk,
mint megpucoltakat és filézette-
ket. Sõt a friss édesvízi mellett
tengeri halak is szerepelnek kí-
nálatunk széles palettáján.

– Az öcsödi tógazdasággal
építettünk ki jó kapcsolatot. Fo-

lyamatosan szállítanak, így min-
dig friss áru kerül boltunk pultja-
ira. Állandó akciókkal igyek-
szünk kedveskedni vásárlóink-
nak, ugyanakkor minden pikke-
lyes igény szerinti állapotban ke-
rülhet a bevásárló szatyrokba. A
nagyobb mennyiséget elõre
megrendelhetik vevõink telefo-
non vagy e-mailen. Üzletünk kí-
nálatát vadhúsokkal is kiegészí-
tettük. Vagyis nálunk õz, vad-
disznó, gímszarvas, muflon,
vadkacsa, fácán és fürj is kap-
ható. 

– A jövõt tekintve, szeretnénk
a következõ esztendõben egy
halsütõdével kibõvíteni a keres-
kedésünket, ahol helyben fo-
gyasztásra és elvitelre egyaránt
kínálhatunk majd többféle uszo-
nyos finomságot.

EEzzüüssttppiikkkkeellyy  HHaall  ééss  VVaaddhhúúss
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  BBuuddaaii  úútt  66..  

TTeelleeffoonn::  0066--7700//663311--22226666
WWeebboollddaall::  wwwwww..eezzuussttppiikkkkeellyy..hhuu

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
66--ttóóll  1122  óórrááiigg

HHééttffõõnn  ééss  kkeeddddeenn  zzáárrvvaa

KKíívvüüll--bbeellüüll  mmeeggúújjuulltt  KKeeccsskkeemméétt  lleeggnnaaggyyoobbbb  hhaallbboollttjjaa  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaa--
ppookkbbaann..  EEhhhheezz  aazz  iiss  kkeelllleetttt,,  hhooggyy  ggaazzddáátt  ccsseerréélljjeenn  eezz  aa  ppiiaacc  mmeelllleettttii,,
BBuuddaaii  uuttccaaii  üüzzlleett..  EEzz  éévv  mmáárrcciiuussáábbaann  vveettttee  áátt  aa  bboollttoott  kkéétt  ttiisszzaaii  hhaalláásszz,,
NNáádduuddvvaarrii  LLaajjooss  ééss  TTóótthh  SSáánnddoorr..

Jelentős fejlesztések a Graboplastnál

–– KKoonnkkrrééttaann
hhooggyyaann  éérriinnttii
mmiinnddeezz  aa  kkeeccss--
kkeemmééttii  ggyyáárraatt??
– kérdeztük
Jancsó Pétertõl.

– Kecskemé-
ten egy felületkezelõ gyáregység
létrehozását tervezzük. Ennek kö-
szönhetõen a szakembergárdánk
170-rõl kétszáz fölé emelkedik a
jövõ év közepéig a hírös város-
ban. Úgy kalkulálunk, hogy érté-

két tekintve a következõ években
legalább 50 százalékkal tudjuk
emelni a jelenlegi eladási volu-
menünket. Olyan termékeket kí-
vánunk gyártani, amelyeket teljes
egészében természetes alap-
anyagokból állítunk elõ. A leg-
újabb klikk-rendszerû parkettáin-
kat már ragasztani sem kell.
Kecskeméten 6-700 négyzetmé-
teres épületbõvítést hajtunk vég-
re, ami a jövõ év elsõ felében va-
lósulhat meg.

––  MMiillyyeenn  sszzaakkeemmbbeerreekk  jjeelleennttkkee--
zzéésséétt  vváárrjjáákk  KKeeccsskkeemméétteenn??

– Vezetõket keresünk, akik az
új területeket fogják irányítani.
Továbbá villamos- és fémipari
szakembereket kívánunk felven-
ni, akik értenek a gépeink mû-
ködtetéséhez és karbantartásá-
hoz, valamint természetesen
szükségünk lesz faipari betanított
munkásokra is. Összességében
elmondhatom, hogy nagyjából
fele-fele arányban magasabb
képzettséget igénylõ pozíciókra
várunk jelentkezõket, illetve beta-
nított munkavállalókat keresünk.

––  MMiillyyeenn  úújj  tteerrmméékkeekkeett  áállllííttaa--
nnaakk  eellõõ  aa  kkiibbõõvvíítteetttt  ggyyáárreeggyysséégg--
bbeenn??

– Olyan parkettákat fogunk
gyártani, amelyeket idáig nem
tudtunk, viszont a piacon komoly
igény mutatkozik irántuk. A tölgy,

bükk és kõris parkettáink felületét
nem szintetikus lakkal, hanem
természetes olajjal fogjuk kezel-
ni. A fa így olyan természetes
anyagból készült termékké válik,
mint amilyen száz évvel ezelõtt
volt. Ma a környezettudatos em-
berek a fejlett nyugati országok-
ban ilyen termékeket keresnek.
Például az úgynevezett öregített
padlóburkolatokat, amelyek már
újkorukban is úgy néznek ki,
mintha nagyon régiek lennének.
Ezeket különféle felületkezelési
technológiákkal állítjuk elõ. De
vannak zöldre vagy barnára fes-
tett extrémeknek nevezett termé-
keink is. Hiszen ezek nem termé-
szetes színei a fának, de ezek
iránt is jelentõs a kereslet. Ahogy
a belsõépítészek gondolkodnak,
úgy alakulnak ki újabb és újabb
igények.

AA  kköövveettkkeezzõõ  kkéétt  éévvbbeenn  88,,77  mmiilllliiáárrdd  ffoorriinntt  öösssszzéérrttéékkûû  bbeerruuhháázzáássookkaatt  hhaajjtt
vvééggrree  aa  ggyyõõrrii  sszzéékkhheellyyûû  GGrraabbooppllaasstt  ssppeecciiáálliiss  ppaaddllóóbbuurrkkoollóókkaatt  eellõõáállllííttóó
ccéégg..  AA  ffeejjlleesszzttééssii  pprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  öösssszzeessssééggéébbeenn  lleeggaalláábbbb  112200  úújj
mmuunnkkaahheellyyeett  hhoozznnaakk  llééttrree  aa  vváállllaallaatt  ttaattaabbáánnyyaaii  ééss  kkeeccsskkeemmééttii  ggyyáárreeggyy--
ssééggéébbeenn..  AA  ccéégg  eexxppoorrttppiiaaccaaii  bbõõvvííttééssee  éérrddeekkéébbeenn  vváállllaallttaa  ffeell  eezztt  aa
kkoommpplleexx  bbeerruuhháázzáássii  pprrooggrraammoott,,  mmeellyyeett  aa  MMaaggyyaarr  KKoorrmmáánnyy  hháárroommmmiill--
lliiáárrdd  ffoorriinnttttaall  ttáámmooggaatt..  AAzz  eerrrrõõll  sszzóóllóó  mmeeggáállllaappooddáásstt  SSzziijjjjáárrttóó  PPéétteerr  kküüll--
ggaazzddaassáággii  ééss  kküüllüüggyymmiinniisszztteerr,,  vvaallaammiinntt  JJaannccssóó  PPéétteerr,,  aa  GGrraabbooppllaasstt  eell--
nnöökk--vveezzéérriiggaazzggaattóójjaa  jjeelleenntteettttee  bbee  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann..    

„Vadat és halat, s mi jó falat…”
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Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

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

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

A Free-line Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, a városi képviselõ testü-
let tagja, KKiirráállyy  JJóózzsseeff a Wojtyla
Ház rendszeres támogatója, aki
minden hónapban meghívja
egy ebédre a száz fõs sorskö-
zösséget. A legutóbbi alkalom-
mal Farkas Pál senior kérdései-
re válaszolva, a kecskeméti

gyerekek nyári elhelyezésérõl,
szabadidõs tevékenységükrõl
beszélt a gondozottaknak, ki-
térve arra is, mennyire érzi szív-
ügyének a város vezetése, illet-
ve a képviselõ testület a fiatalok
sorsát. A közös ima után Király
József segített az ebéd felszol-
gálásában is. 

Király József 
és a sorsközösség

1. A zománcozás alapjai (5 napos)
– Az  iszapzománc használata

vas- és rézlemezen, rézlemez ala-
pozása, színminta készítése

– A sgraffito technika vörösré-
zen

Idõpont: augusztus 17-tõl 21-ig
2. A vörösréz felületének meg-

dolgozása transzparens zomán-
cozás elõtt (5 napos)

– Vonalak képzése, lemezek
átfúrása, kompresszor használata 

– Ékszerzománc használatával
apró használati tárgy készítése
(fülbevaló, medál)

Idõpont: augusztus 24-tõl 28-ig
3. Vörösréz maratása zomán-

cozáshoz (5 napos)

– Design tervezése maratás-
hoz, vörösrézlemez elõkészítése
maratáshoz

– Maratott felület alapozása,
kitöltése ékszerzománccal, önálló
munkadarab készítése

Idõpont: augusztus 31-tõl szep-
tember 4-ig

Az angol nyelv ismerete nem
feltétel, szakfordítást biztosítunk!

A részletekrõl érdeklõdni a
30/2299-353-as mobilon vagy
az nzazomanc@microsystem.hu
e-mail címen lehet. 

Szállás rendelésében (kollégi-
um, panzió) közremûködünk.
Hollósy Katalin stúdióvezetõ,
képzõ- és iparmûvész.

Zománcos kurzusok
AA  zzoommáánnccoozzááss  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõkk  sszzáámmáárraa  kkiissccssooppoorrttooss  ((mmaaxxiimmuumm  1100
ffõõss))  kkuurrzzuussookkaatt  hhiirrddeett  aa  KKeeccsskkeemmééttii  KKoorrttáárrss  MMûûvvéésszzeettii  MMûûhheellyyeekk
NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..,,  aa  NNeemmzzeettkköözzii  ZZoommáánnccmmûûvvéésszzeettii  AAllkkoottóómmûûhheellyy  ((KKeeccsskkee--
mméétt,,  BBeetthhlleenn  kkrrtt..  1166..))  MMeegghhaann  SSaallggaaoonnkkaarr  iinnddiiaaii  ööttvvööss,,  fféémmmmûûvveess  ééss
zzoommáánnccmmûûvvéésszz  vveezzeettéésséévveell..  

A Kecskeméti Városszépítõ Egye-
sület tagjaiban már régóta meg-
fogalmazódott, hogy vissza kel-
lene hozni a megyeszékhely kert-
jeibe a kajszibarackot.

Király József egye-
sületi elnök szerint
valaha messze föl-
dön híressé tette ez a
gyümölcs városun-
kat. S egyre na-
gyobb az érdeklõdés
iránta manapság is,
ezért szeretnék, ha a
régi hagyományokon alapuló
kajszi termelés ismét népszerû
lenne a környéken. Éppen ezért,
a Wesselényi utca 1. szám alatti
Civil Klubban egy elõadássoro-
zatot tartottak az elmúlt idõszak-

ban, amelyben az érdeklõdõk –
neves elõadók, szakemberek
közremûködésével – megismer-
hették e gyümölcs kultúrtörténe-
tét, feldolgozását, kereskedel-

mét, valamint az új-
ratelepítésének le-
hetõségeit is. 

A Kecskeméti Vá-
rosszépítõ Egyesület
most azt tervezi,
hogy az õsz folya-
mán mintegy ötszáz
kajszibarack facse-

metét oszt szét a városban azok
között, akik hajlandók elültetni
és gondozni õket. Hasonló szisz-
téma szerint zajlana, mint e civil
szervezet Virágos balkonok né-
ven közismertté vált akciói. 

Barackos törekvések
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Jubiláló Kecskeméti Konzerv Kft.

Kiválónak mutatkozik az idei szezon

Hamarosan a keleti országrész
legdinamikusabban fejlõdõ, piac-
vezetõ vállalata lett a fennállásá-
nak egy évtizedét most ünneplõ
Kecskeméti Konzervgyártó Kft. –
amelynek kezdetektõl Ábrahám
Tibor a gyárigazgatója. – A 6,5
hektáron elhelyezkedõ, két és fél-
hektárnyi alapterületû konzerv-
üzemmel és csomagoló raktárral
rendelkezõ cég 100 millió félkilós
borsó és kukorica konzervet gyárt
évente, s az árbevétele megha-
ladja a 10 milliárd forintot.    

– A jelenlegi kimagasló ered-
ményeinkhez hozzájárul az is,
hogy szinte megalakulása óta fo-

lyamatos fejlesztésekre törekszünk
– nyilatkozta lapunknak ÁÁbbrraahháámm
TTiibboorr. – Két éve például egymilli-
árd forintot fordítottunk felújítá-
sokra, átalakításokra és beruhá-
zásokra, amikre 400 millió forint-

nyi pályázati támogatást is kap-
tunk. Ennek köszönhetõen egy
olyan minõségi nyomkövetõ-
rendszerrel mûködõ mintaüzemet
alakítottunk ki, amely a legmaga-
sabb higiéniai elvárásoknak is
megfelel, ugyanakkor nagyobb
termeléshatékonyságú, környezet-
kímélõbb és energiatakaréko-
sabb. A nyugati szupermarketek-
ben csak kiváló minõségû, tartósí-
tószer nélküli termékeket lehet ér-
tékesíteni, s ha nem tartanánk ke-
zünket folyamatosan a piacok
pulzusán, akkor nem tudnánk
megfelelni a változó fogyasztói
igényeknek. Márpedig termékeink
98 százaléka a nyugati üzletlán-
cok polcaira kerül.

– Kiváló minõségû alapanya-
gokat produkáló termelõk nélkül
nem lehetnénk sikeresek – hang-
súlyozta a gyárigazgató. – Több
mint félszáz gazdával vagyunk fo-
lyamatosan kapcsolatban, akik-
nek mi adjuk a nemzetközi cégek-
tõl vásárolt, garantáltan nem gén-

kezelt vetõmagot, szakmai ta-
nácsadással, szállítással, sok eset-
ben aratással is segítve õket.

– Nagy tapasztalattal rendelkezõ
dolgozóink száma 250-260 fõ kö-
zött mozog. Ez az állandó létszám
szezonban – május végétõl októ-
ber közepéig – idénymunkásokkal
csaknem a duplájára duzzad. Ami
elkerülhetetlen, hiszen csemegeku-
koricából például 1.3 millió doboz
konzervet gyártunk három mûszak-
ban naponta. Ez a mennyiség
egyébként folyamatosan komoly
logisztikai feladatok elé is állít ben-
nünket. A szezon végén a minõ-
ség-ellenõrzés, a címkézés, a cso-
magolás és az üzletláncokhoz való
kiszállítás vár kiváló szakembere-
inkre. A mostani idényben a borsó
szezont már befejeztük, és több
mint egymillió dobozzal többet
gyártottunk a tervezett 18 millió-
nál. Csemegekukoricából is kellõ
mennyiség lesz idén, a minõség
pedig mindkét termék esetében ki-
válónak mondható. 

TTööbbbb  mmiinntt  sszzáázzttíízz  eesszztteennddõõss  mmúúllttttaall  ddiiccsseekkeeddhheett  KKeeccsskkeemméétteenn  aa  kkoonn--
zzeerrvvggyyáárrttááss..  AAzz  11999922--bbeenn  lleezzaajjllootttt  pprriivvaattiizzáácciióóbbaann  ttööbbbb  vviilláágghhíírrûû  ccéégg
sszzeerreezzttee  mmeegg  aa  ggyyáárr  rréésszzvvéénnyyeeiinneekk  ttuullaajjddoonnáátt..  MMaajjdd  llaassssaann  mmiinnddeeggyyiikk
kkiivvoonnuulltt..  ÁÁbbrraahháámm  TTiibboorr  aa  NNaaggyykkõõrröössii  KKoonnzzeerrvvggyyáárr  éélléérrõõll  kkeerrüülltt  aa  hhíírrööss
vváárroossbbaa,,  11999999--bbeenn..  TTaannúújjaa  vvoolltt  aa  kküüllffööllddiieekk  pprroodduukkáállttaa  ssookk  hheerrcceehhuurr--
ccáánnaakk,,  ss  eeggyyiikk  kkeezzddeemméénnyyeezzõõjjee  aannnnaakk,,  hhooggyy  vvééggüüll  iissmméétt  tteelljjeesseenn  mmaa--
ggyyaarr  ttuullaajjddoonnbbaa  kkeerrüülltt  aa  ggyyáárr::  AAzz  UUnniivveerr  aa  ppaarraaddiiccssoomm--ffeellddoollggoozzóó  ééss  aa
bbéébbiiéétteellggyyáárrttóó  rréésszzlleegg,,  mmíígg  aa  22000055--bbeenn  aallaakkuulltt  KKeeccsskkeemmééttii  KKoonnzzeerrvv  KKfftt..
aa  kkoonnzzeerrvvüüzzeemm  jjóó  ggaazzddáájjaakkéénntt  mmûûkkööddiikk  aa  mmaaii  nnaappiigg..  
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„Harmónia” – a szenvedélybetegekért

– Az idõs gondozottakkal egy
alkalommal Kaskantyún kirán-
dultunk. A falu határában fedez-
tük fel ezt az üresen árválkodó
ingatlant, ami akkor a Kiskõrösi
Állami Gazdaság elhagyott te-
lephelye volt. Azon kezdtem el
gondolkodni, hogy milyen remek
pihenõ parkot lehetne itt kialakí-
tani, akár egy hobbi kertészet lét-
rehozásával – emlékezik a kez-
detekre az intézményvezetõ asz-
szony. – De a városi tanács nem
tudott pénzt áldozni erre. Egy
szakmai összejövetelen találkoz-
tam a megyei fõorvos asszony-
nyal, akinek elmeséltem az el-
képzelésemet. Õ mutatott rá ar-
ra, hogy a szociális otthonokban
egyre több problémát okoznak
az alkoholbetegek. Megfogal-
mazódott, hogy célszerû lenne
létrehozni egy olyan – részben
önfenntartásra berendezkedõ –
intézményt, ahová kiemelhetnénk
ezeket a szenvedélybetegeket,
gondozást és rehabilitációt kínál-
va a gyógyulásuk érdekében. 

Precedens nélkül

Összefogva az akkori megyei
vezérkarral, végül sínre került a
kaskantyúi intézmény ügye.
Megkezdõdött a szervezés, a
mûködéssel, fenntartással és
szakmai programokkal kapcso-
latos elképzelések kidolgozása.
Miközben az ingatlan felújítása
folyt, Petrichné Veres Sarolta a
munkatársaival körbejárta a me-
gye szociális intézményeit. Talál-
tak is számtalan alkoholbeteget
az otthonokban, de hiába kilin-
cseltek bármerre, azt nem tudta
senki megmondani, hogy ho-
gyan foglalkoztassák, a rehabili-
táció során milyen módszereket
alkalmazva kezeljék betegeiket
szociális intézményi ellátás kere-
tében. Mert rehabilitációs szem-

léletû gondozásra nem volt ad-
dig precedens ilyen keretek kö-
zött. Ennek megalapozása is az
új kaskantyúi létesítmény vezetõ-
ire várt, a mindennapi küzdel-
mek során. Petrichné Veres Sa-
rolta az egészségügyi, majd
gyógypedagógiai fõiskolai vég-
zettsége mellé pszichológusi ké-
pesítést is szerzett az ELTE böl-
csészkarán, hogy minél felvérte-
zettebben nézhessen szembe az
új meg új kihívásokkal, igyeke-
zett részese lenni minden szak-
mai rendezvénynek, ami leg-

alább ötletekkel segítheti ügyü-
ket. Ugyanakkor elkezdte felké-
szíteni munkatársait is az új kihí-
vásokra, az intézmény mûködé-
séhez szükséges mindennapi fel-
adatok megoldására.

Küzdelmes stabilizáció

– A lényeg, hogy a „Harmó-
nia"”névre keresztelt bentlakásos
szociális intézményünk 1990.
április elsején megkezdte a mû-
ködését ötven lakóval, akiknek
a száma kilencvenöt napjaink-
ban. Eleinte nagy volt az ellen-
szenv, a tiltakozás velünk szem-
ben a település lakosai részérõl.
Féltek tõlük, hogy garázdálkod-
nak, meglopják vagy megerõ-

szakolják a békés polgárokat.
Ez az ellenszenv akkor kezdett
változni, amikor egyre több
kaskantyúi lakosnak tudtunk
munkát kínálni, hiszen gondozói
csoportokat, saját mosodát,
konyhát, karbantartást, gépko-
csiparkot kellett mûködtetnünk.
Meglátogattuk valamennyi hat-
van év feletti falubelit, minden-
kivel leültünk beszélgetni, s fel-
ajánlottuk nekik, hogy ebédhor-
dásban, bevásárlásban, takarí-
tásban vagy bármi másban,
amiben tudunk, segítünk. Mert a
segítés a mi intézményünk alap-
vetõ feladata. Ilyen módon is
sokan megismerhették köze-
lebbrõl a munkánkat, megnyug-
tatva a találgatókat, rémhírter-
jesztõket.

– Egy idõ után új szárnnyal, il-
letve különbözõ foglalkoztatók-

kal, mûhelyekkel is bõvült az in-
tézményünk, mi pedig minden
nap új tapasztalatokkal gyara-
podtunk – meséli az intézmény-
vezetõ. – Ma már szépen gon-
dozott gyümölcsös, fóliasátrak-
kal teli zöldségeskert vesz körül
bennünket, haszonállatokat
gondozunk, s különbözõ mûhe-
lyeinkben kisebb szakipari mun-
kákat is végezhetnek intézmé-
nyünk lakói. Ezek a munkák
ugyanúgy személyre szabottak,
mint az ápolási-gondozási fel-
adatok. Komplex tevékenységet
végzünk, aminek mértékét és
formáját mindenkor a segítségre
szoruló testi, lelki és szociális ál-
lapotából fakadó szükségletei
határozzák meg. Az intézmé-

nyünk igyekszik olyan ellátást
nyújtani az igénybevevõk szá-
mára, hogy a megmaradt ké-
pességeikkel a falainkon kívüli
közösségekben is megtalálhas-
sák a helyüket. Ez magába fog-
lalja az orvosi, pedagógiai, fog-
lalkoztatási, mentálhigiénés,
elemi rehabilitációs, környezeti,
szociális, egyéni érdekérvényesí-
tõ képesség fejlesztését, mely-
ben a rehabilitálandó személy
aktívan részt vesz. Cél az ellátott
önálló életvezetési képességé-
nek helyreállítása, absztinenciá-
ra való nevelése és a társada-
lomba való reintegrálódásra
történõ felkészítése.

Szervezeti változások

Persze az integráció nem kerül-
te el a 95 szenvedélybeteg gon-
dozását felvállaló kaskantyúi in-
tézményt sem. Az egyre nagyobb
tapasztalattal mûködõ, egyre na-
gyobb szakmai hírnevet szerzõ
Harmónia égisze alá vontak
(hosszabb-rövidebb idõre) több
megyei szociális intézményt is,
Garától Soltig, Kiskunfélegyházá-
tól Kiskunhalasig. Jelenleg a
lajosmizsei, a szabadszállási és a
solti szociális otthonok, illetve la-
kóotthonok tartoznak Kas-
kantyúhoz. 1993 áprilisától már
nem a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat, hanem a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsé-
ge a felettes szerve a Harmóniá-
nak. Mindannyian tudjuk, hogy
anyagi (és ezzel együtt egyfajta
szakmai) bizonytalanságból, új
meg új rendeletekbõl, kapkodá-
sokból nincs hiány napjainkban
az egészségügy és a szociális el-
látás területein sem. Amik óhatat-
lanul rontják a jól mûködõ intéz-
mények légkörét, örökös bizony-
talanságot gerjesztve a dolgozók-
ban. Ez kimondatlanul, de érzé-
kelhetõ volt a Kaskantyún tett lá-
togatásunk alkalmával is. Holott
a harmónia nemcsak egy integ-
rált szociális intézményben fon-
tos, hanem az emberi empátia és
remény, a józan gondolkodás és
cselekvés táptalaja is.

AA  nnyyoollccvvaannaass  éévveekk  mmáássooddiikk  ffeelléébbeenn  PPeettrriicchhnnéé  VVeerreess  SSaarroollttaa  aa  KKiisskkõõrrööss
VVáárrooss  IInntteeggrráálltt  SSzzoocciiáálliiss  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  vveezzeettõõjjeekkéénntt,,  eebbbbeenn  aa  jjáárráássbbaann
aa  sszzoocciiáálliiss  aallaappeellllááttááss  sszzaakkmmaaii  kkoooorrddiinnááttoorraa  vvoolltt..  AAzzuuttáánn  eeggyy  kkiirráánndduu--
llááss  sszzüülltt  eeggyy  ööttlleetteett,,  aazz  ööttlleett  mmeeggvvaallóóssííttáássáávvaall  ppeeddiigg  llééttrreejjöötttt  aazz  oorrsszzáágg
eellssõõ  ––  mmiinnddmmááiigg  ssiikkeerreesseenn  mmûûkkööddõõ  ––,,  sszzeennvveeddééllyybbeetteeggeekk  ggoonnddoozzáássáátt
ééss  rreehhaabbiilliittáálláássáátt  ffeellvváállllaallóó  iinnttéézzmméénnyyee,,  aammiinneekk  iirráánnyyííttáássáátt  aazz  ööttlleettggaazz--
ddáárraa,,  PPeettrriicchhnnéé  VVeerreess  SSaarroollttáárraa  bbíízzttáákk..  
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