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4–9. oldal
Garaczi János Nagy Aranykeresztje

Kitüntették a fehérasztalos lovagok
Az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend legrangosabb díjával, a
Nagy Aranykereszttel ismerte el
Garaczi János mesterszakács több
mint fél évszázadnyi alázatos küzdelmet, nemes harcot, próbatételt, tudást
felölelő gasztronómiai életművét. A
kimagasló kitüntetést országos találkozó keretében Felsőlajoson, az Új
Tanyacsárdában vehette át a jeles
konyhaművész július 16-án. Amint az
oklevélen olvasható, „a magyar
gasztronómiai kultúra megőrzésében,
nemzetközi elismertetésében végzett
munkássága elismeréseként” szolgált
rá a megkülönböztetett méltatásra.
Tagtársainak egybehangzó javaslatát az Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend nagymestere, Benke
László olimpiai bajnok mesterszakács
és főkancellárja, Szabó Pál cukrászmester szentesítette a díszokmányon.
Mindenki Benke Laci bácsija mint-

egy százötven gasztrokiválóság társaságában szintén részt vett az átadási
ceremónián. Előzetesen kilenc új tagot
avattak lovaggá, majd számosan
Nagy Ezüst- és Aranykeresztet vehettek kézhez szerte az országból.
Valamennyien kimagasló módon hozzájárultak a magyar konyha jó
híréhez, a hagyományok ápolásához
és megőrzéséhez.
– A fehér asztal mindig is a béke
szigete volt, népek, nemzetek sorsa dőlt
el mellette az elmúlt évszázadokban –
fogalmazott ünnepi köszöntőjében
Benke László. – Szent kötelességünk,
hogy hagyományainkat ápoljuk.
Ahogyan a közmondás is tartja: mondd
el, mit eszel, megmondom ki vagy!
Éppen ezért fontos, hogy ápoljuk a
magyar gasztronómia örökségét,
közös értékeinket – hangoztatta az
ünnepi seregszemlén.
(Folytatás a 2. oldalon!)
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Kitüntették a fehérasztalos lovagok
már kitüntette ezüstkereszttel, most
az aranyat is odaítélték számára.
– Minden egyes díjam, elismerésem további állhatatos munkára
ösztönöz. Kihívásnak tekintem ezeket, arra biztatnak, hogy kiálljak
szeretett szakmám mellett. Erről
szólt az elmúlt ötven évem. A szakmai díjak mellett megtisztelő számomra a vendégek elismerése is,
amit azzal hoznak leginkább tudomásunkra, hogy egyre többen jönnek hozzánk – árulta el lapunknak
az ünnepséget követően a korábban Venesz- és Gundel-díjjal is kitüntetett mesterszakács.

(Folytatás az 1. oldalról!)
Garaczi János nevét említve a
szóvivő kiemelte: 1964-ben szerzett
szakács végzettséget. Utána folyamatosan képezte magát. Kecskemét
és környéke legrangosabb éttermeiben tevékenykedett konyhafőnökként. Később külföldön is öregbítette
hazánk gasztronómiai hírnevét.
Tanítványai sorra remekeltek
magyar, nemzetközi és világversenyeken. Több könyv szerzője, társzszerzője. Munkássága elismeréséül
az elmúlt évtizedek alatt számos díjban részesült. Az Első Magyar
Fehérasztal Lovagrend korábban

Új érseki kötet
Bábel Balázs beszédeiből összeállított kötetet
mutattak be júliusban a
kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központban. A
könyv már a nyolcadik
olyan kiadvány, ami
Kalocsa–Kecskemét
érsekének előadásait,
prédikációit foglalja csokorba. Az Imádkozzunk
egymásért! címmel megjelent új kötet a főpásztor
2017 júniusa és 2018
áprilisa között elhangzott
beszédeiből összeállított
válogatás. Kecskemét
város nevében Lévai
Jánosné köszönte meg a
szerző és a közreműködők munkáját.
Koloh Elek szerkesztő elmondta,
minden alkalommal arra törekednek, hogy műfajilag és témákban
is, minél sokszínűbb anyag kerüljön az olvasók kezébe. A könyvben 17 írás található, melyek
között beszámolók, szentmisei pré-

TUDJA, HOGYAN SPÓROLHAT

dikációk és ünnepi beszédek is
nyomon követhetők. Farkas P.
József, a Wojtyla Ház alapító-igazgatója elmondta, a könyv nemcsak
a rendszeresen templomba járó
hívekhez szól, hanem minden
érdeklődő számára elgondolkodtató olvasmány lehet.

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000

Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!
Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Hite abszolút megbizonyosodás
nek is gondot okoz ez a
dilemma?
– Személy szerint nincsenek
olyan jellegű hitbeli kétségeim,
hogy létezik-e Isten, avagy Jézus
Krisztus Isten fia volt-e? Az én hitem
abszolút megbizonyosodás. A
világban látható események elhe-

Kétharmad arányban nyert a
liberalizálás gondolata – egy
konzervatív irányultságú
kormány regnálása alatt.
Lazítani kellene a szigorú
abortusztörvényeken?
– Az alapvető erkölcsi tételekhez
nem lehet hozzányúlni, mert gátszakadást hoz magával. Ne ölj! –
Ez minden korszakban érvényes
parancsolat. Az ember nem rendelkezhet az élet felett! Persze vannak
nehéz helyzetek, de az élet szent!
Minden bűnre van bocsánat, ám az

lyezésével akad gyakorta gondunk. Például azzal, hogy egy-egy
tragikus esemény hogyan illeszthető az isteni gondviselésbe. Ha Isten
valamit megenged, ez – végtelen
bölcsességéből következően –
értelmet hordoz magában, ami
nem feltétlenül bontakozik ki rögtön
előttünk, később azonban, akár
világosan láthatjuk, mi miért történt
velünk. Isten útjai kifürkészhetetlenek, Izaiás szavaival: amilyen mes�sze van az ég a földtől, olyan
messze van Isten és ember gondolata. Nem feltétlenül válik javunkra,
amit mi hasznosnak vélünk a
magunk számára.
– Májusban népszavazást
tartottak
Írországban.

abortusz minősített eset. A
betegágyban sem öljük meg a haldoklót. Hit és erkölcs egymástól
elválaszthatatlanok, a mai ember
vallásossága viszont fellazult.
Ugyanakkor az is tetten érhető,
hogy a háttérből komoly ellenerők
irányítják a közgondolkodást és a
szavazás menetét.
– A nyár a távolabbi, egyházmegyén kívüli zarándoklatok ideje. Merre hívják
mostanában?
– Tervezem felkeresni a Fel
vidéket, valamint elmegyek Er
délybe, az új temesvári püspök
beiktatási ünnepségére. Szabadkai
értelmiségiektől is kaptam meghívást, hozzájuk szintén ellátogatok.

Legutóbb jelmondatáról, hit és hitetlenség határáról, az abortuszliberalizációról, a borhoz való viszonyáról és a Máriaruhák csodatévő erejéről nyilatkozott – egyebek mellett – dr.
Bábel Balázs Kalocsa–Kecskemét érseke Farkas P. József mikrofonja előtt a Gong Rádióban.
– 1999. június 25-től áll a
nagy múltú főegyházmegye
élén. Választott jelmondata:
Az Isten országáért! Mit
jelentett ez akkor és most
kifejezhet-e mást?
– Az Isten országa fogalom
mind az Ószövetség, mind az
Újszövetség vezérlő eszméje. A
gondolat idővel új értelmet kapott.
A zsidóknál még elsődlegesen a
nemzethez kötődött, később Jézus
is felveszi ezt a szálat, s amikor
elkezdi nyilvános működését, azt
mondja: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!”
Számtalan hasonlata akad, ami
tovább gondolásra ad alkalmat.
Maga Jézus jelenti ki, hogy keressétek elsősorban Isten országát, s
az ő igazságát. Ez volt a papi
újmisés mondatom. Amikor érsekké neveztek ki, jelmondattá alakítottam. A gondolat azóta is
ugyanaz, legfeljebb a megvalósíthatóságban más lehetőségek
merültek fel akkor és most. Isten
országát keresni, vagyis vallási-hitbeli kérdésekkel foglalkozni
teljesen más volt egykor, mint
most. A rendszerváltás után a szabadsággal egyúttal ránk szakadt
a szabadosság is. Varga Béla, aki
a II. világháború idején inkognitóban lengyeleket mentett a németek elől a Balaton mellett, hosszú
időt töltött emigrációban, s mikor
hazajött, idézte Szent Ágostont:
jól vigyázzunk, mert néha rabságban könnyebb élni, mint szabadságban. A fogoly mondhatja,
hogy nem tud mást tenni, mint
amire lehetősége nyílik. A szabadsággal együtt nyiladozik a
lehetőségek tárháza. Más kérdés,
hogy élünk-e vele, és ha igen,
miként.
– Érdekes kérdéseket vet
fel a hit és hitetlenség határa. Van úgy, hogy az érsek-

Mindezektől elvonatkoztatva jobbára a Kalocsa–Kecskeméti
Főegyházmegye területén mozgolódom.
– Amikor a Szerémség is
Kalocsához tartozott – évszázadokkal ezelőtt – az akkori
érsek birtokolta a Vinum
Litirgicumot. Ő adta a királyok borát. Miként tekint a
hegy levére?
– Nincs szőlőültetvény a tulajdonomban. Egy szőlészeti-borászati
egyesülettől szerzem be a misebort, nagylelkűen ajándékozni is
szoktak. Becsületes, rendes emberek, ezért igazolom számukra,
hogy az általuk forgalmazott nedű
alkalmas misebornak, mivel tisztán
szőlőből készült. Mindegy, hogy
fehér vagy vörös, ám a fehér praktikusabb, mivel az utóbbi könnyen
befoghatja
a
kehelykendőt.
Mindazonáltal jómagam is borivó
ember vagyok, de nem nyakló nélkül fogyasztom a hegy levét, nincsenek elvonási tüneteim sem.
Sokáig a kiváló vörösborokat favorizáltam, de azok hamar felnyomják a vérnyomásomat és talán még
gyomorsavat is okoznak, ezért
jómagam maradok a fehérnél.
– Kalocsa testvértelepülésén, a Somogy megyei
Andocson 349 darab, többségében kalocsai mintával ellátott Mária-ruhát tartanak
számon,
a
főoltár
Ma
d onnájára szabva. A
templom plébánosa szerint
nem egyszerűen ruhagyűjteményről van szó, különleges
áldásban részesülhetnek ott
a hívek.
– A katolikusok évszázadokon át
oly módon is kifejezték a Szűzanya
iránti hódolatukat, hogy gazdag
ruhatárral látták el a szobrait, adott
esetben szakrális erőt kölcsönözve
az illető helynek. Lényegében vallási folklórról beszélhetünk és valójában a mennyei szentek erejéről
van szó. Az Istennek nagy hatalma
van a szentjei által is. Egy helyen
kitünteti azokat, akik hívő lélekkel
mennek oda.
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2018. augusztus 18. – augusztus 26.
Augusztus 18-20. (szombat–hétfő)

18.00 „2018-as év stílusa és trendje az
esküvőkön”– Família Szalon ruhabemutatója

12.00-19.00 Káposztásné Horváth Zsuzsanna
lajosmizsei alkotóművész kiállítása
a Lajosmizsei Tanyamúzeumban

Augusztus 19. (vasárnap)

LAJOSMIZSE EXPO – 1993-2018
Kiállítás és Vásár
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok

Augusztus 18. (szombat)
Mezőgazdasági haszonállat-, gép- és járműkiállítás,
autókiállítás a Szabadság téri parkban
egész nap megtekinthető.
10.00 Ökumenikus egyházi szertartás a
Szent Lajos Római Katolikus Templomban
10.00-14.00 Kecskeméti Járási
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Egészségpontja a
sportcsarnok melletti kis udvarban. Szűrőbusz, életmód tanácsadás dietetikussal, elsősegélynyújtás,
újraélesztés bemutatása, gyakorlása
10.45 Ünnepi felvonulás a templomtól a
Polyák Imre Sportcsarnokig
11.15 „Lajosmizse Expo 1993-2018”
Jubileumi Emlékünnepség a sportcsarnokban
Vendégfogadó köszöntő:
Basky András Lajosmizse polgármestere

Egész nap megtekinthető a Mezőgazdasági gép- és
járműkiállítás a Szabadság téri parkban
Kirakodóvásár, Könyvtári és információs sátor,
kézműves foglalkozás, mini vidámpark,
büfé az Iskola-tónál.
09.00-20.00 Expo kiállításai megtekinthetőek a
Polyák Imre Sportcsarnokban
09.00 IV. Testvér települési labdarúgó kupa
Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó
Sportcentrum
09.00 Családi főzőnap megnyitója
Helyszín: Iskola-tó
Bográcsos Főzőverseny
Bográcsban készített ételek versenye
A zsűri elnöke: Benke Laci bácsi
Megnyitó és nevezés: 9 órakor

Ünnepi műsor helyi művészek és kulturális
csoportok közreműködésével
13.00 Mizsei Vendégkert nyitja kapuit
14.00 Kecskeméti Huszárok
Hagyományőrző Egyesületének bemutatója
a Szabadság téri parkban
15.00 „Lajosmizse – 2018” Pályázat
eredményhirdetése
„Lajosmizsei mondókák” és „Nincs szebb madár,
mint a lúd” címmel helyi óvodások műsora
15.00-18.00 Lovaskocsikázás a
városközpontban. Indulás fél óránként
az Expo bejáratától
15.30 Európai Kulturális Kavalkád
Testvér-települési kulturális csoportok műsora
Jászberényi Hagyományőrző Egylet előadásában
„Életképek a régi paraszti világból”
Jászberényi Hagyományőrző Együttes folklórműsora
Palicsiak néptánc bemutatója
Gazsi&Jani – zenei produkciója
Mizsei Vadrózsák folklór műsora
17.30 Virágkötő verseny eredményhirdetése

Augusztus 20. (hétfő)
Mezőgazdasági gépkiállítás a Szabadság téri
parkban egész nap
08.00 Szent István király ünnepi szentmise a
Szent Lajos Római Katolikus Templomban
09.00-19.00 Expo kiállításai megtekinthetőek a
Polyák Imre Sportcsarnokban
14.00 „Hogyan tudunk a múltunkra jövőt
építeni” – testvér-települési konferencia
Helyszín: művelődési ház Díszterem
16.00 Szent István emlékmű koszorúzása a
művelődési ház előtt
16.30 Augusztus 20-i városi ünnepség
a Polyák Imre Sportcsarnokban
Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester
„Mert kell egy ország” című műsor,
R. Kárpáti Péter színész közreműködésével

Lajosmizse és Felsőlajos testvér-települési
szerződésének aláírása
A 25 éves Lajosmizse várost köszönti:
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
Lajosmizse Expo 1993-2018 Kiállítás és Vásár
és a Mezőgazdasági haszonállat-,
gép- és járműkiállítás
Megnyitja:
Dr. Salacz László országgyűlési képviselő

16.30 Lajosmizsei Kutyakiképző-iskola
bemutatója. Helyszín: Iskola-tó
17.00 SZÉLTOLÓK Együttes
gyermekműsora. Helyszín: Iskola-tó
18.00 Élő Dínó Show – interaktív bemutató
Helyszín: Iskola-tó
19.00 Republic zenekar koncertje
Helyszín: Iskola-tó
21.00 Rulett együttes utcazenéje
Helyszín: Iskola-tó

Pogácsasütő verseny
Bármilyen sós süteménnyel lehet nevezni
A zsűri elnöke: Kiss Zoltán
Nevezés: 10-12 óra között
09.30 Új kenyérért hálaadó úrvacsorás
istentisztelet a Református Templomban
10.00 Veterán motoros kiállítás és túra
Helyszín: Iskola-tó. Vendégvárás 8.30 órától
10.00 Budapest Marching Jazz Band
Együttes interaktív előadása
Helyszín: Iskola-tó
11.00 „Táncoljunk együtt a feledés ellen”
Szenior örömtánc Ildikóval. Helyszín: Iskola-tó
13.00 Dokk Stúdió Bor’la Bor együttesének
koncertje. Helyszín: Iskola-tó
14.00 Bográcsos Főzőverseny és a
Pogácsasütő verseny eredményhirdetése.
Helyszín: Iskola-tó
14.00 Kerekasztal beszélgetés:
Településünk, Országunk, Európánk jövőképe.
Helyszín: Városháza Díszterem
15.00 Promise együttes koncertje
Helyszín: Iskola-tó
15.00 Lajosmizsei Helytörténeti mustra
Helyszín: Régi Városháza
16.00 Dance For Art Tánc-stúdió show-tánc
műsora. Helyszín: Iskola-tó

Szakmai kitüntető díjakat, környezetvédelmi díjakat és
elismerő oklevelet ad át: Basky András polgármester
18.00 Lajosmizse Expo kiállítóinak díjazása,
a szavazás eredményhirdetése
18.30 Szent István király ünnepi szentmise a
Szent Lajos Római Katolikus Templomban

Augusztus 21. (kedd)
17.00-tól Kirakodó vásár. Helyszín: Iskola-tó
18.30 Argos Kutyaiskola és Bűnmegelőzési
Kutyás Klub Kecskemét engedelmességi bemutatója.
Helyszín: Iskola-tó
19.00 Dokk Stúdió BMV Énektrió
produkciója. Helyszín: Iskola-tó
20.00 Ezeregy év – történelmi tánc-show
Experidance produkció. Helyszín: Iskola-tó
21.30 Tűzijáték. Helyszín: Iskola-tó

Augusztus 25. (szombat)
09.00 Varga Iván Emlékverseny
(asztalitenisz) a Polyák Imre Sportcsarnokban

Augusztus 26. (vasárnap)
17.00 Mészáros János Elek magánénekes,
a 2012-es Csillag Születik győztesének
jótékonysági koncertje
Helyszín: Lajosmizsei Református Templom
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Negyedszázados város
Öt évvel ezelőtt, Lajosmizse várossá válásának huszadik
évfordulóján, a térség cégeinek termékeit, szolgáltatásait reprezentáló nagyszabású kiállítást, mezőgazdasági haszonállat
bemutatót szerveztek Szent István napján. Ez nagyszerű példája volt az összefogásnak, a tenni akarásnak, és olyan jól sikerült, hogy a következő esztendőben – immár a testvértelepülések bevonásával – ugyancsak rendeztek hasonló, expo-jellegű
bemutatót. Ezt a hagyományt követve, ismét teret kapnak a
helyi cégek, egyesületek, intézmények, illetve a testvértelepülések a Lajosmizsei Napok programjában, a várossá válás
immár 25. évfordulóján.
– Egy jubileumi évforduló kétségte- rolni, hogy az elmúlt két és fél évtizedlenül arra is ösztönöz bennünket, ben mi mindent sikerült megvalósítahogy visszatekintsünk városunk fejlő- nunk a városfejlesztés tekintetében.
désére. – nyilatkozott lapunknak Bizakodva nézünk azonban a jelen
Basky András polgármester. – Az és a következő időszak fejlesztéseire
elmúlt esztendőkben végre kiépült is. A megyei TOP-os pályázatoknak
Lajosmizse 30 kilométernyi szennyvíz- köszönhetően, a Meserét Óvoda
csatorna hálózata, az új szennyvíztisz- 150 millió forintos felújítása szeptemtító telepünkkel egy időben. Közben a berre befejeződik. A Zöld város progMagyar Kormány olyan – városunkat ramunkra összesen 860 millió forintot
is érintő – pozitív döntéseket hozott, nyertünk, aminek köszönhetően meghogy ehhez a hatalmas (2.2 milliár- valósulhat az Iskola-tó szabadidő
dos) beruházáshoz nem kellett hozzáSzeptemberre elkészül
járulniuk a lajosmizsei polgároknak.
Az ivóvízjavító programunk emellett
egy 450 millió forintos új beruházást
jelentett. Kiépültek új vízvezeték rendszerek, felújítottuk a régi hálózat egy
kisebb szakaszát, és a régi víztorony
helyére új, két és félszer nagyobb
(ötszáz köbméteres) kapacitásút
emeltettünk, ami még nagyobb garanciát jelent a lakosság folyamatos,
kiváló minőségű vízellátását illetően.
– Önkormányzatunk mindig igyekezett úgy gazdálkodni, hogy ne
adósodjon el. Ezért a kormányzat
egy külön pályázati lehetőséget
kínált számunkra településfejlesztésre. Ezt kihasználva, sok olyan belterületi útszakaszt tudtunk felújítani, ahol
a csatornahálózat kiépítése már befejeződött, illetve több kilométernyi
járda építésére is lehetőségünk nyílt.
– Sikeresen pályáztunk új bölcsőde, három csoportos óvoda építésére, a középületeink, egészségügyi és
oktatási intézményeink felújítására,
korszerűsítésére. Hosszú lenne felso-

központtá való fejlesztése, környezetének kiépítése, illetve a központi
parkok, a piac és a buszvárók rendezése. A tónál sétáló utakat, futópályát, színpadot, játszóteret, kilátót és
sok egyéb közhasznú érdekességet
tervezünk kialakítani, nem feledkezve
meg a leszakadó városrészek rendezéséről sem. A tervek elkészültek, és
hamarosan elkezdődhetnek a közbe-

szerzési eljárások, de jelentős gond
minden ilyen nagy léptékű projektnél,
hogy a tervezés és a kivitelezés
közötti időben anyagárak emelkednek, munkadíjak változnak, vagyis a
költségvetéseket folyamatosan módosítani kényszerülünk. Jelentős beruházás – most a befejezéséhez közeledik – a Lajosmizse–Kerekegyháza
közötti közút felújítása, ami szintén

lajossal a testvérvárosi szerződést a
sportcsarnokban, ahol Gulyás
Gergely, a Magyar Miniszter
elnökséget irányító miniszter mond
ünnepi beszédet. E jubileum alkalmával hirdettük meg a Lajosmizse –
2018 című pályázatot, azzal a céllal, hogy közismertté váljanak azok
az egyéni és csoportos szakmai, gazdasági, művészeti, sport vagy más
sikerek, amelyek értékteremtő módon,
méltán hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez, és az elért
eredményekkel pozitív példát mutatnak a felnövekvő nemzedéknek.
Ennek a pályázatnak az eredményhirdetésére is ezen az ünnepségen
kerítünk sort. Augusztus 19-én az
Iskola-tónál tartjuk a hagyományos
bográcsos főzőversenyt, ahol művészeti csoportok, gyermekműsorok,
koncertek és utcabál garantálják
majd a jó hangulatot. Huszadikán, a
hagyományos Szent István napi
koszorúzást követően az ünnepi
műsor keretében adjuk át a városi
kitüntetések és a kiállítás eredmény-

TOP-os keretből valósul meg, több
mint 700 millió forint ráfordítással –
mondta el lapunknak Basky András
polgármester, mielőtt a közelgő ünnepi programsorozatukról kérdeztük.
– A 25 éves jubileumi ünnepségünk keretében, a nagyszabású
Lajosmizse – 2018 Kiállítás és Vásár
rendezvény
nyitóünnepségén,
augusztus 18-án írjuk alá Felső

hirdetése, díjak átadása zárja a
napot. Idei rendezvénysorozatunk
áthúzódik a huszadika utáni napokra
is. Az Iskola-tó partján zenei előadások várják az érdeklődőket, illetve az
Experidance nagyszabású produkciója, az Ezeregy év – történelmi táncshowja. Mindenkit szeretettel várunk
a XXV. Lajosmizsei Napok rendezvényeire!.

Basky András
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Lajosmizsei Charolais Kft.

Gének, törvények, piacok
Tiszta génállományú tehenek, borjak és gyönyörű, másfél tonnás bikák alkotják az 1300 egyedes szarvasmarha állományt
a Lajosmizsei Charolais Kft.-nél. Nem csoda, hogy számtalan
nagydíjat nyertek az utóbbi évtizedekben remek tenyészállataikkal külföldön és itthon egyaránt. Évtizedek óta
Magyarország legjobb és legnagyobb törzstenyészetként
emlegetik ezt a gulyát, melynek hosszú törzsű, könnyen ellő,
magas napi súlygyarapodást produkáló, jó húsformát hozó
egyedeinek többsége szarvatlan, ami fejlesztéseik, tenyésztési
kísérleteik egyik komoly sikere.
– Éppen tíz évvel ezelőtt
Amerikától Ausztráliáig, Dél-Afrikától
Kínáig, Brazíliától Új-Zélandig, a
földkerekség minden tájáról érkeztek neves tenyésztők Lajosmizsére,
ugyanis mi rendeztük meg a
Charolais
Világkongresszust.
Néhány hete Skandináviában jártunk, ugyanis az idén Svédország
adott otthont ennek a kétévenként
létrehívott rendezvénynek – tájékoztatta lapunkat Bujdosó Márton, a
mizsei Charolais Kft. tulajdonos-
ügyvezetője.
– Milyen tapasztalatokkal
tértek haza?
– A genomvizsgálatokkal kapcsolatos kérdések kerültek most terítékre
elsődlegesen. A tejtermelők szempontjából a szarvasmarha géntérképe már több éve ismert, és a gyakorlatban is alkalmazott, hiszen óriási
versenyfutás van a tejpiacon. Ma
már az embrióból kivesznek egy
sejtet, és annak vizsgálatával megmondják, milyen – napi hány literes

– tejhozam várható majd az adott
egyedtől.
– A charolais fajtát viszont
inkább a húsáért tenyésztik.
– Így van, a ridegtartást is jól
tűrő, jámbor, nagytestű állatok Ám
amikor vemhesek, kicsit agresszív
abbak az üszők, és könnyen kárt
tesznek egymásban. Ezért fejlesztettük ki a szarvatlan állományt, hiszen
kimondottan húsmarhákról van szó,
vagyis csak a borjak jelentik a

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19
19 ll ballonos,
ballonos,
5
l
palackos
5 l 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.

hozamot, elvesztésük minden
gazda rémálma. A genetikai vizsgálatok jelentősége nem csak ilyen
szempontból érdekes számunkra,
hiszen a súlygyarapodással, a húsminőséggel, a betegségekkel szembeni ellenálló képességgel, a lábszerkezettel, a könnyű elléssel és
sok más kritériummal kapcsolatos
elvárásoknak is meg kell felelniük.

Ezért fontos, hogy hústermelők egy
összetettebb, tökéletesebb, sokrétűbb genomvizsgálatokon alapuló
géntérképpel rendelkezhessenek. A
mostani világkongresszusunk jórészt
arról szólt, hogy egyes országok
hol tartanak ebben a genomszelekcióban. Írországban például évente
300-400 ezer ilyen génvizsgálatot
csinálnak, a többi EU-s országban,
mindet együtt véve, ennek a felét
sem. Franciaországban – a charolais őshazájában – évi öt-tízezer
ezeknek a kutatási vizsgálatoknak a
száma, hazánkban körülbelül
háromszáz. A különbségek természetesen a kutatások állami támogatásának mértéke szerint változnak.
– Hamarosan itt az új állattenyésztési törvény, aminek
uniós keretei adottak, és amit
minden országnak saját alkata szerint kell fazonra szabnia, ez év őszéig. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye?
– Ez a törvény a jól szervezett, jó
piaci háttérrel rendelkező nyugati
országoknak kedvez csak, ha nem
kapunk észbe nagyon gyorsan.
Márpedig a múltév őszéig az illetékeseink ezzel nemigen foglalkoz-

2018. augusztus
tak, és most megy a kapkodás.
Ellentétben más országokkal, ahol
ezt már két esztendeje elkezdték
– gazdáik érdekeit, igényeit felmérve – kidolgozni. Az állat– és
növény-egészségügyi (kereszt-megfelelőségi) törvényt sem szabtuk
fazonra az EU-s csatlakozáskor,
hanem mindenre rábólintottunk, és
itt szűk, ott bő azóta is, rengeteg
gondot okozva a magyar gazdáknak. Itt arról volt szó, hogy az unió
ajánlotta, 290 pontból álló keretből, amiből minden ország kiválaszthatta a számára legkedvezőbbeket. Mi meg elfogadtuk mindet,
ezért máig zúdulnak ránk a kifogások, a nem teljesített elvárások,
plusz költségeket, szankciókat
róva a gazdára. Csak gondoljunk
bele! Az osztrák termelőknek hat
ajánlott pontnak kell máig megfelelniük, nekünk mind a 290-nek…
Nincs olyan ország Európában,
amelyik mindnek megfelelne, ezért
nevetnek is rajtunk külhoni gazdatársaink. De ebben nem az unió a
hibás, hanem az akkori magyar
állami bürokrácia. Félő, hogy ez
az új állattenyésztési törvény –
ilyen központi hozzáállás mellett
– ugyanolyan gödörbe tereli a
gazdákat, mint amilyenben az
EU-s csatlakozás óta találhatják
magukat.
– Milyen ma a charolais
piaca?
– A tenyészállataink iránt bel- és
külföldön egyaránt jelentősnek
mondható jelenleg az érdeklődés.
A közel-keleti válság, a háborús
veszteségek miatt, most a szarvasmarha jól eladható az arab világban, úgy a vágó-, mint a tenyészállat. Ilyen szempontból nincs okunk
panaszra. Más kérdés, hogy a törökök leszűkítették a kiviteli lehetőséget, jelenleg csak egy cég foglalkozhat ezzel náluk, a többi török
kereskedő most lázong is emiatt. Ez
a helyzet nekünk sem kedvező,
hiszen a kereslet-kínálat piacán így
leverhetik az árakat, hiába nagy az
érdeklődés kiváló minőségű szarvasmarháink iránt.
Lajosmizsei Charolais Kft.
6050 Lajosmizse, Mizse 91.
Telefon: 76/356-847
Mobil: 30/9535-155
Fax: 76/555-338
E-mail:
charolais.lm@gmail.com
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25 éves a Sebők Audit Kft.

A könyvelői szolgáltatás változásai
Lajosmizse várossá válásának évében, 1993-ban alakult meg
a település legismertebb könyvelői irodája, a Sebők Audit Kft.
A kisvállalkozások nem rendelkeznek stabil szakmai apparátussal – ellentétbe a nagy cégekkel –, ezért jól felkészült könyvelőkre mindenhol nagy szükség van. Hiszen a változó jogszabályok, rendeletek naprakész ismerete nélkül, jelentős anyagi
hátrányokat szenvedhetnek, akár a csőd szélére sodródhatnak a vállalkozások.
– Hosszú és mozgalmas 25 évet gedhetetlen egy könyvelői iroda
tudhatunk magunk mögött. Diploma esetében.
– Ma már minden vállalkozónak
után, tíz évet dolgoztam a megyei
közigazgatásban (gyes alatt egy ügyfélkapuval kell rendelkeznie.
könyvelő irodában), hogy tapaszta- Ehhez regisztráltatnia kell magát az
latokat szerezzek, csak utána dön- önkormányzatnál, és ezáltal rengetöttem úgy, hogy saját vállalkozásba teg információhoz juthat. Lajosmizsén
kezdek – mondta el lapunknak is gyors, megbízható internetes szolSebők Márta, a lajosmizsei Sebők gáltatást eredményezett az optikai
kapcsolat. Teljesen új fogalom a cégAudit Kft. ügyvezető-tulajdonosa.
– Az elején egyszemélyes volt az kapu is, aminek megszerzéséhez a
irodám, aminek folyamatos fejleszté- cégtulajdonosoknak kellett regisztrálsét az ügyfélkör folyamatos bővülé- tatniuk magukat a NISZ Zrt. oldalán.
se indokolta. Jelenleg négy kiválóan Ennek használata ez év január elsejéképzett, mérlegképes könyvelő segíti től kötelező. Július elsejétől minden
a munkámat. A könyvelés, az adóta- 100 ezer forintnál nagyobb áfatartalnácsadás és a könyvvizsgálat terén mú számlát öt napon belül be kell
egyaránt gyakorlott munkatársaim- jelenteni az adóhivatalnál, az ötszázmal szemben jelentős elvárás a ezer forintnál nagyobb áfatartalmú
magas fokú informatikai ismeret is, számlákat pedig 24 órán belül. Ez
hiszen ma már a papírmunkát min- ugyanúgy adatszolgáltatás jelenleg,
den tekintetben a feledésbe küldte a mint az üzletek pénztárgépeinek adódigitális ügyintézés. Vagyis az elekt- hivatalhoz való bekötése. Vagyis a
ronikus számlák világában a folya- vállalkozások rendszeres (havi,
matos továbbképzés ma már elen- negyedévi, évi) ÁFA--bevallását

az életem
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Garaczi János mesterszakács pályafutása és receptjei

Megfűszereztem

az életem

Garaczi János olyan mesterszakács, aki szinte mindent elért az
évtizedek során, ami ebben a szakmában elérhető, és aki joggal
mondhatja el magáról: Megfűszereztem az életem!

Önéletrajzi kötet

Megfűszereztem

Megfűszereztem az életem címmel
debütált az idén Garaczi János
mesterszakács pályafutását és legjobb receptjeit felvonultató képes
album. A Gong Rádió gondozásában, dr. Lovas Dániel újságíró tollából megjelent kötetből a gasztronómiai szaktekintély idézett szemelvényeket legutóbb a Wojtyla Barátság
Központban, majd ebédet osztott a
népkonyha szegényeinek.
A könyvet kézbe véve egy kihívásokban gazdag, rendkívül izgalmas
életút állomásait ismerhetik meg a
magyar gasztronómia világában
szívesen kalandozó olvasók. Azt,
hogyan lett a kecskeméti tanyavilágban nevelkedett fiúból nemzetközi hírű mesterszakács.
A számtalan hazai és külföldi

továbbra is el kell készíteni és le kell
adni. De említhetjük azt az egy éve
hatályba lépett rendeletet is, ami előírja, hogy jövedéki termékek beszerzése esetén a számlakiegyenlítés
csak bankszámlán keresztül történhet
(ez főként a kocsmárosokat, illetve az
alkoholterméket forgalmazókat és a
dohányboltokat érinti). A lényeg,
hogy minden számlát lásson az adóhivatal, és ne csak a bevallások alapján tájékozódhasson. Az még nem
megoldott, hogy a béreket hogyan
kapcsolják rá erre a rendszerre, de
az bizonyos: nagyon komoly átalakulás előtt áll a számviteli szakma. Mi
arra biztatjuk ügyfeleinket, hogy nem
kell idegenkedni ettől az elektronikus
rendszertől, mert amikor már megta-

Garaczi János mesterszakács

szakmai díjjal kitüntetett Garaczi
János fontosnak tartja, hogy környékbeli alapanyagokat felhasznál-

va, helyi ízeket kínáljon a
Tanyacsárda vendégeinek. Étlapjai
sikeresen ötvözik az alföldi gasztronómia hagyományait és a modern
konyhaművészet újdonságait.
A Wojtyla Házban Garaczi
János felidézte életpályáját: –
Helvécián születtem 1947-ben.
Szüleim gazdálkodók voltak, ők
javasolták, hogy a vendéglátóiparban helyezkedjem el. Édesanyám
mondta: „fiam, szakácsként soha
nem leszel éhes”. Minden nap 12
kilométert
kerékpároztam
Kecskemétre, hogy tanulhassak.
Megéreztem a szakma nagyszerűségét, és egyre jobban beleszerel-

nulnak eligazodni benne, nagyon sok
manuális munkát, időt takaríthatnak
meg.
– Az említettekből következik,
hogy az adótanácsadói szerepkör
válik egyre lényegesebbé a jövőben.
Könyvelői irodánk az egyszeres és
kettős könyvvitel vezetése, a könyvvizsgálatok, bérszámfejtések mellett,
munkaügyi feladatokat, illetve üzleti
tanácsadást is végez szinte megalakulása óta, jelezve ügyfeleinknek,
hogy a különböző vállalkozásoknak
milyenek az adózási hátterei, milyen
kedvező hiteleket vehetnek fel, milyen
támogatásokra jogosultak és így
tovább. Tehát komplex könyvelői
szolgáltatást kínálunk. Ugyanakkor
minden továbbképzési lehetőséget
megragadunk, hogy az új informatikai kihívásoknak, és az egyre
nagyobb jelentőségű adótanácsadói
szerepkörnek is megfeleljünk a jövőben – hangsúlyozta a jubiláló könyvelői iroda ügyvezetője.
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

mesedtem a szakácsmesterségbe…
Szakmai tapasztalataimat éttermek
egész sorában szereztem, miközben mindig újabb és újabb kihívásokra vágytam…
– Gömöri Ferenc hívott, hogy
egy klasszikus pusztai programmal
egybekötött vendégfogadást kellene kialakítani, így született meg
annak idején a régi 5-ös országút
mentén a Tanyacsárda. Ezt fejlesztettük folyamatosan tovább.
Elismerő címek garmadát gyűjtöttük
be az évtizedek során.
A mesterszakács azt is elárulta a
Wojtyla Ház gondozottjainak,
hogy három lánya mindig jól tanult,
és büszke arra, hogy orvos,
adóügyi szakember, illetve vendéglátós vált belőlük.

LAJOSMIZSEI NAPOK

8

2018. augusztus

ADÓZÁS

Gomép
Ipari és Kereskedelmi Kft.
2018

Komplex építőipari szolgáltatás
A főként generálkivitelezéssel és az ehhez tartozó egyéb épí- érdemel – többek között – a
tőipari szolgáltatásokkal foglalkozó, 1991-ben alapított lajos- tiszakécskei impozáns, négycsillagos
mizsei Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. a folyamatos techno- Barack Hotel, melynek generálkivitelógiai fejlesztéseknek köszönhetően napjainkra a piac fontos lezője volt a lajosmizsei cég.
Ugyancsak a Tisza-parti városban
szereplőjévé vált.
egy tízezer négyzetA kivitelezések mellett az épíÚj társasház a belvárosban méteres tésztagyár
tőanyagok, ipari és mezőgazdasági
felszerelések széles választékával várják az érdeklődőket kis- és nagykereskedésükben, ahol másfél hektáron
csaknem 20 ezerféle terméket raktároznak. Szinte mindent, amire a különféle ingatlanok építéséhez szükség
lehet. Minőségi fa nyílászárókat gyártó asztalosüzemük is fontos szerepet
játszik sikereikben. A cég kilencvenfős
létszámmal – magasan kvalifikált
vezetéssel, mérnökökkel, kiválóan felkészült szakembergárdával –, illetve
jól felszerelt gépparkkal rendelkezik.
Gombkötő Márk cégtulajdonostól
megtudtuk, hogy az elmúlt esztendők
folyamán főként Pest megyében hoztak létre magas színvonalon ipari,
mezőgazdasági és kereskedelmi léte-

sítményeket, középületeket, valamint
családi házakat. Nem véletlen, hogy
munkájukat öt alkalommal is Nívódíjjal ismerték el.
Bács-Kiskun megyében is számtalan esetben letette névjegyét a
Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. A
közelmúltat tekintve, külön említést

Korlátlan ételfogyasztás
hétfőtől péntekig: 1390 Ft/fő
szombat, vasárnap: 1490 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 1590 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

létesítésére is megbízást kaptak, amit építészetileg különösen
kiemelkedő teljesítményként emlegetnek. Felsőlajoson
egy hasonló méretű
építmény, a Márka
Üdítőgyár felépítésére vállalkoztak legutóbb,
Kerekegy házán
és
Kecskeméten új óvoda építésén szorgoskodnak, Lajosmizsén pedig az
Attila utcában egy 44 lakásos társasház létrehozásán fáradoznak üzletekkel, garázsokkal, parkolókkal. A kiváló hőszigeteléssel, a nyílászárók és
burkolatok legkorszerűbb alkalmazá-

sával készülő épületegyüttesben a
liftről sem feledkeztek meg, gondolva
az idősekre, illetve a leendő kisgyermekes lakókra. A társasház utcai
szárnyát augusztusban, az udvari
szárnyat pedig karácsonyra vehetik
birtokukba a tulajdonosok. (Még két
üzlet és hat lakás vár gazdára az új
létesítményben.)
A kivitelezésekkel járó pályázati,
adminisztrációs munkák lebonyolítására is vannak szakembereik, ezért is
szívesen keresik a Gomép Kft.-t a térség településeinek beruházói.
Elmondható: a tervezés és költségvetés elkészítésétől a beruházások kulcsrakész átadásáig, erre a lajosmizsei
cégre mindenben lehet számítani.
Gomép Ipari és
Kereskedelmi Kft.
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.
Telefon: 76/457-446
Fax: 76/555-110
E-mail: info@gomep.hu

2018. augusztus
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Reprezentatív mizsei monográfia
Stabilitásának, vállalati kultúrájának és kiváló termékeinek
köszönhetően, már régóta nagy elismertség övezi Kollár
Csaba Mizsetáp Kft.-jét úgy országosan, mint Lajosmizsén,
ahol a társaság központja található, és ahol egészséges élelmiszereket (baromfihúst és tojást) állítanak elő több mint két
évtizede. El- és közismertek a kecskeméti cégei is, amelyek
úgyszintén számtalan karitatív kezdeményezés támogatói. A
két település között ingázva, Kollár Csabának máig szívügye
apai felmenőinek szülőföldje, a gazdasági tevékenységének
fő központja: Lajosmizse. Az utóbbi években a kisváros átfogó, hatalmas kutatói munkán alapuló, reprezentatív helytörténeti monográfiájának megjelentetésén fáradozik más közösségépítő tevékenységei mellett.
– 2009 tavaszán kerestem egy egyúttal másoknak, hisz ezidáig
tisztességes,
alapos
leírást ilyen nívón még helytörténeti oktatóLajosmizse történetéről, de ered- könyvet nem adtak ki. Megjegyzem,
ménytelen maradtam. Elkezdtem hogy a Mizsetápnál még kapható a
ugyan ezt megírni, de hiányos volt, könyv, de az iskola titkárságán is
meg lektor is kellett volna. Már ekkor beszerezhető.
– Közben már folyt a
megfogalmazódott bennem, hogy
mennyire fontos, hogy legyen egy nagyobb lélegzetű monográ
szakszerű és részletes leírás a tele- fia megírása?
– Persze, abba Kürti tanár úr a
pülésről – nyilatkozta lapunknak
Kollár Csaba. – Hallottam dr. Kürti legelső beszélgetésünk után beleLászló tudósról, egyetemi tanárról, kezdett. Tisztában voltam azzal,
lajosmizsei lakosról, aki már sokat hogy ezek a könyvkiadói vállalásafoglalkozott korábban a város hely- im anyagilag nem lehetnek gyümöltörténetével. Találkoztunk, beszélget- csözők, de nem is ilyen szándékok
tünk, s rögvest úgymond „kézbe is vezéreltek, sokkal inkább a hiánycsaptunk”: ő megírja, én pedig kia- pótlás és a helyi közösség formáládom a város monográfiáját. Évekkel sának az ügye. Tehát ez a koprodukkésőbb elmondta a neves kultúrant- ciós munka már csaknem egy évtizeropológus, hogy korábban felkérte de folyik.
– Jelenleg hol tart?
a városi önkormányzat, illetve képvi– A nyomdai előkészületeknél,
seletében a helyi iskola egy olyan
helytörténeti tankönyv megírására, de magára a nyomtatásra is le
amely jól használható az alapfokú vagyok már szerződve. A kézirat
oktatásban, de a kiadására – az elkészült, a lektoráltatások megtörírott szerződés ellenére – nem került téntek, most a korrektúrázás és a
sor. Nyomozni kezdtem. Kiderült, szerkesztés, a tördelés utómunkái
hogy a megrendelt könyv kézirata a zajlanak. Alapos és kimagasló kutavezetők fiókjaiban hevert éveken át. tói, szerzői teljesítményről beszélheEkkor döntöttem úgy, hogy majd én tünk, hiszen ez a monográfia felölekiadom azt is, mert az mégse járja, li Lajosmizsének a régészek által
hogy van egy társadalmilag hasz- feltárt koroktól napjainkig terjedő
nos ismeretekkel szolgáló kutatási történetét, néprajzát, és mindezt
anyag, csak éppen nem juthat a fel- egyetlen szerző jegyzi, nem pedig
fizetett szerzői stáb. A/4-es formászínre.
– Ez az általános iskolai tumban jelenik majd meg, két vasolvasókönyv jelent meg két kos kötetben, reprezentatív, színes
kiadványként, mely 26 fejezetet
esztendeje?
– Igen, 2016-ban, Lajosmizse tartalmaz majd, várhatóan 1.250
főcímmel, jászok a kiskunság pere- oldalon, többféle melléklettel, renmén alcímmel. Eddig közel három- geteg képpel, dokumentummal.
száz példányt adományoztam belő- Minden kötet egyediesítve készül, a
le a helyi iskolának, a könyvtárak- szokványost jóval meghaladó minőnak, múzeumoknak, és más szemé- ségű papírból.
– Milyen mellékletekkel
lyeknek, szervezeteknek. Ezzel a
tankönyvvel mértéket is állítottunk gazdagítják ezt a kiadványt?

– Csak példaként említem, hogy a
településről készíttettünk új, minden
eddiginél alaposabb bel- és külterületi térképeket. Egyes illusztrációkat
Lajosmizse történelmi korairól –
külön felkérésünkre – Kőnig Frigyes
DLA, Munkácsy- és Mednyánszkydíjas festő- és grafikusművész, habilitált tanszékvezető egyetemi tanár (a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
rektor emeritusa) jelenleg festi számunkra.
– A könyv nyomdai paraméterei, illetve a kapcsolt
mellékletek nagyon jelentős
kiadásokat sejtetnek…
– Így van, mert az úgy van rendjén, ha a külcsín adekvát a belbec�csel, márpedig a szerzői munka akadémikusi színvonalú. Egy olyan kiadványt terveztünk a szerzővel, amit
évtizedek, sőt évszázadok múltán is
jó érzéssel, hasznos ismeretek megis-

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

merésének reményében vehet kézbe
majd az olvasó. Lokálpatriotizmusán
alapulva, a szerző csak jelképes – a
kutatási költségeket sem fedező –
honoráriumot kapott, én pedig mindent önzetlenül, a köz javára végeztem és végzek, de a közvetlen és
szűkített pénzkiadások várhatóan
így is meghaladják majd a 14 millió
forintot. Rentábilis csak akkor lehetne ez a monográfia, ha nagy példányszámban és nagyon drágán
tudnánk eladni. Ez pedig még egy
Lajosmizsénél sokkal nagyobb település esetében is reménytelen elvárás volna. Ezért szeretném azt, hogy
egy fogyasztóbarát, megfizethető
könyvár kialakulása érdekében, a
tehetősebb és jóérzésű személyek,
szervezetek – lehetőségeik szerint
– támogatnák ennek a kétkötetes
helytörténeti monográfiának, az ez
év decemberében várható megjelenését. Hamarosan elkészül egy mintapéldány, melyet szeptembertől
tudok majd mutatni az érdeklődőknek, potenciális támogatóknak.
Hangsúlyozom: nem üzleti vállalkozásról van szó, hanem egy hiánypótló, és egyben tudományos igényű
helytörténeti monográfiáról, a történelmünk megismerésének és a
közösségünk feljebb emelésének
nemes ügyéről – mondta el lapunknak Kollár Csaba, aki egyúttal a
következő felhívással van a tisztelt
olvasókhoz: – Amennyiben szeretne
részese lenni a mű létrejöttének,
megjelenésének, úgy kérem, keressen meg! Telefon: 30/95-89-542,
e-mail: kollar.csaba@mizsetap.hu.

Alföldi Civil Napló
Kiadja: Farkas Galéria Bt.,
Kecskemét,
Margaréta u. 13/B
Vezetõ szerkesztõ:
Koloh Elek
Tel.: 76/505-041
Fax: 76/505-042
Nyomtatja: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Kft.,
Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Majláth Zsolt
ügyvezetõ igazgató
ISSN: 1789-1892
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– Kezdő vállalkozások elindítása.
– Hitelügyintézés minden formában.
– Vagyonvizsgálat előkészítése és képviselete.

www.civilnaplo.hu

30/9432-040
Ballószög, Katona J. u. 5-7.
06-30/340-1218
Nyitva tartás: 7-17
óráig
2018.
augusztus

Büféebéd ajánlataink:
Napi Svédasztalos ebéd
A Három Gúnár Rendezvényház
Picasso termében
(Kecskemét, Festő utca 8.)

Tökéletes választás esküvőkre,
céges és családi rendezvényekre

munkanapokon 11.30-14.30 óra között
Szabadszedéses étkeztetés,
Sz
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből,
főételből, salátából és desszertből.
Ára: 1400 Ft/fő

* SZÉP KÁRTYA elfogadása (OTP, MKB, K & H)
* étkezési kártyát/ utalványt elfogadunk:
Ticket Restaurant/ Edenred, SodexoPass,
Posta Paletta, Erzsébet utalvány

Vasárnapi ebéd

A Három Gúnár Rendezvényház

Picasso termében (Kecskemét, Festő u. 8.)
vasárnaponként 12.00-15.00 óra
között szabadszedéses ebéd,
gazdag büféasztalról lehet választani.
Ára: 2.600 Ft/fő,
gyermek 6 éves korig ingyenes,
6-12 éves korig 1.600 Ft

16

A Hírös-Ablak Kft. ajándéka

Kerti asztal és padok
Apeh 2018 ismerteto.indd 16

2018.02.26.
Mező Róbert személye valósággal összeforrott a kecskeméti
Karol13:48:59
Wojtyla Barátság Központ szeretetközösségével. Adományainak tömkelege révén neve aranybetűkkel vésődött be a szociális létesítmény tizenhárom esztendőt felölelő nagykönyvébe. Ezen a nyáron sem késlekedett
ajándékával a népkonyha százhúsz fős családjának kedvében járni. A
minap egy teherautó állt meg az Egressy utca 5/b. előtt, platóján két
paddal és egy asztallal. A karitatív szervezet munkatársai és gondozottjai kitörő örömmel vették birtokba a pompás kerti alkalmatosságokat,
melyek rendezvények idején lesznek kiváltképp a Wojtylások és vendégeik szolgálatára.

www.civilnaplo.hu
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Dübörög a DiVino Kecskeméten
Frittmann Péter, a hazai borágazat egyik lelkes, fiatal képviselője – nem mellesleg a neves soltvadkerti Frittmann borászfamília egyik sarja – közel egy esztendeje nyitott borbárt a
kecskeméti Kéttemplom-közben. Miként váltak be elképzelései? – Az alábbiakban ez is kiderül.
– Bátran kijelenthetem, a kecske- goztunk a Mercedes-gyárral, és
méti DiVino betölti azt a szerepet, szakmai programjaink is folyamatoamire hivatott. Kellett egyfajta pró- san zajlanak. Borász kollégák mutatbaidő, hogy megismerjük az itteni koznak be nálunk „10 nap 1
borfogyasztókat. Akik járnak hoz- borász” rendezvények keretében
zánk, rendkívül szeretetreméltó hétről hétre. Kóstoltatják saját boraiközönség. Számtalan törzsvendég kat előre meghirdetett hétköznapotisztel meg minket bizalmával, majd- kon. A közönség meglehetősen nyihogynem napi szinten. A borbár tott ezekre a találkozókra.
– Immáron hét DiVino borhangulatvilága eddig kiaknázatlan
lehetőségeket rejt magában, komoly bár működik országszerte.
szerephez juthatnak az efféle ven- Melyik vezeti a mezőnyt?
– Forgalom szempontjából a
déglátóhelyek. Azon dolgozunk,
hogy első ütemben szeptemberig, budapesti üzletekkel természetesen
majd utána folytatólagosan decem- nem lehet versenyezni. Adottságaik,
berig péntek-szombaton hajnali két illetve a lakosság száma, a turizmus
óráig tudjunk nyitva lenni. jelentős mértéke miatt ők jóval
Augusztusban egy terjedelmesebb nagyobb közönséggel büszkélkedstanddal részt veszünk a Hírös nek. Debrecen főképp az egyetemisHéten. Bízom a nyilvános bemutat- tákra épít. Győr és Kecskemét dolkozás sikerében – nyilatkozta gozó fiatalokat, érettebb középosztálybeli réteget szólít meg, noha a
lapunknak az ifjú borász.
– Önálló rendezvényeket is borfogyasztás kortalan, így bárki
örömét lelheti benne 18 év felett.
szerveznek?
– Igen. Nemrégiben például dol- Ami számunkra kedvezőtlen, hogy

Frittmann Péter
bizonyos időszakokban alacsony az
idelátogató turisták száma. Azt
tapasztaljuk, hogy közönségünk
pénteken viszonylag későn mozdul
ki otthonról. Este 10 óra tájékán
kezdenek felpörögni a baráti beszélgetések. Igazán ekkor indul be az
élet, de hozzánk nem tivornyázni
jönnek a vendégek. Lelke van a
helynek.
– Mi az idei nyár kedvenc
bora?
– A Babiczki Irsai Olivér. Utána
egy balatoni bor következik: a
Laposa Friss.

– Ön mit fogyaszt szívesen
mostanság?
– A sajátok közül a Sauvignon
blanc jön be leginkább. A Juniborászok nedűiből pedig, Miklós
Csaba
Utazó
bőröndje
(Királyleányka). De a borok mellett
foglalkozunk más termékekkel is, például kávékülönlegességekkel. Kiváló
Cagliari kávét szolgálunk fel. De elsősorban a bor mellett tettük le a voksunkat. A hozzánk betérők többsége tiszteli a bort és a borászt is, aki mögötte
áll, viszont ami elmondható, rengeteg
vendég kötődik valamiképp a szőlőés borkultúrához, akár családi vonatkozásból kifolyólag, akár szüreti
élményből adódóan. Néhányan közülük igazi borszakértők.
– Jár szakmai bemutatókra?
–
Hogyne,
legutóbb
Düsseldorfban voltam, Európa legnagyobb borszakmai kiállításán, a
ProWine-on vettünk részt. Idén szintén kiváló vásárt rendeztek. Tanulni
mindig érdemes és kell is, figyelve a
legújabb trendeket. A borászat az
életünket jelenti, ez ad hitet és hitelt
a munkánknak.

Leánykórus Bugacon
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

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a magas mûvészi színvonalon kialakított Szent Mihály
Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahelyek bérelhetõk,
15, 30 és 90 évre. Az urnahelybérlés nincs vallási felekezethez
kötve.

Plébánia tel.: 76/497-025

Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

www.kecskemeturna.hu

A kecskeméti Porta Egyesület és a Wojtyla Ház alapító igazgatója, Farkas
P. József egy bugaci kirándulásra invitálta a közelmúltban a megyeszékhely nagy hírű énekkarát, az Aurin Leánykórust. Közismert, hogy az 50
fős leánysereg gyakran lép fel a város civil szervezeteinek karitatív rendezvényein, nagyszerű produkcióikkal szerezve örömöt az elesett embereknek. A jutalomkirándulás célállomásán Kovács Zoltán, a Bugaci
Karikás Csárda tulajdonosa köszöntötte a vidám csapatot.
A lányok megtekintették a híres bugaci múzeumot és a látványos lovasbemutatót, majd cigányzenével „fűszerezett” ebéd várta őket az étkeiről
messze földön ismert csárdában.
A vendéglátást a lányok énekkel köszönték meg, mielőtt sok-sok élménynyel hazaindultak.

www.civilnaplo.hu
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Elmúlt tizenhárom esztendő
Immár 13 éve, hogy megalakult a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság
Központ. Alig egy esztendővel
később, Szent Anna napján – a
támogatók önzetlen hozzájárulásával – elindulhatott a rendszeres
ebédosztás az akkor még romos
állapotú Egressy utcai épületben.
Azóta minden évben megemlékeznek erről az alapítók, az intézmény
munkatársai és gondozottjai.
A mostani Szent Anna napi
ünnepségen Farkas P. József alapító-igazgató idézte fel az eltelt idő-

A Gong Rádió ügyvezető igazgatója, családjával karöltve, a
Wojtyla Ház egyik legfőbb támogatójaként rendszeresen hozzájárul a népkonyha százhúsz gondozottjának ellátásához.
Legutóbb augusztus elején
köszöntötte Judit asszony a sorsközösséget, személyesen megköszönve az érte, valamint legközelebbi
hozzátartozóiért, kiváltképp édesanyjáért, Tőzsér Benjáminné Jutka
néniért elmondott imádságokat és
azokat az elismerő szavakat, amelyeket gyakran intéznek hozzá az itt
étkező, nehéz sorsú emberek.
Tőzsér Judit kiemelte: nemrégiben szakrális emléket állíttattak a
Gong Rádió székhelyének közelé-

2018. augusztus
szak sikereit és nehézségeit, azt a
sok áldozatos munkát, aminek
köszönhetően, ez a népkonyha
egyfajta művelődési, lelki intézmén�nyé is válhatott. Főhajtás ez a névadó (Szent II. János Pál pápa) munkássága, szellemi öröksége előtt.
Az ünnepi eseményen az egyik
alapító, néhai dr. Bálint Anna vecsési ügyvédnő családtagjai is tiszteletüket tették, özvegye Nagy István
Elek, valamint lányai, Anna és
Mária Cecília személyében. A sorsközösség bensőséges rendezvényét Sirkó László színművész és
Szénási Pál dalénekes produkciói
színesítették.

Tőzsér Judit adományai

Portás kertészkedők

ben, ahol bárki fohászkodva fordulhat a világ Megváltójához,
Jézus Krisztushoz. A nemes lelkű
médiumvezető – aki ezúttal babgulyást szolgált fel a szociális
intézmény oltalmazottjainak – legutóbb négy televíziót adományozott a gondozottaknak a Wojtyla
Házban. Az értékes ajándékokat
óriási lelkesedéssel vették birtokba újdonsült tulajdonosaik, mert
– vallomásuk szerint – saját jövedelmükből egyhamar aligha tudták volna megjavíttatni, avagy
pótolni meghibásodott otthoni
készülékeiket.
A Porta Egyesület Szent Ferenc
Környezetbarát Körének aktivistái a
napokban ismét útra keltek, hogy –
több szakrális emlékhely gondozása
mellett – ez alkalommal ismételten
rendbe tegyék Révész István (18621929) tábori püspök sírját és annak
környezetét a kecskeméti Szent
háromság Temetőben. Kapáltak,
gyomtalanítottak, gereblyéztek, egynyári virágokat ültettek, öntöztek,
összegyűjtötték az időközben lehullott faleveleket, ágakat. Munkájuk
eredményességét fényesen jelzi,
hogy a térség újból visszanyerte
rendezettségét, és megint egyik
gyöngyszemévé lett az ódon sírkertnek. Útjuk második állomása a
Kurucz téri Krisztus-kereszt volt, ahol
újfent előkerültek a kapák, gereblyék, szemeteszsákok, hogy meg
szépüljön Kecskemétnek ez a nevezetes szakrális helye is.
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Jól halad az Off-Road szekere
Frankó János, az izsáki Off-Road Bázis Kft. alapítója egész
életében üzletemberként kereste kenyerét. Építőipari cége
mellett kilenc éve varrodát is üzemeltet. Vállalkozásai irányítását nemrégiben átadta családja utódgenerációjának. Hogyan
éli meg háttérbe vonulását? – Erre volt kíváncsi lapunk munkatársa, amikor a napokban felkereste.
– Miként foglalná össze
üzleti filozófiáját?
– Állami vállalat alkalmazottjaként, annak idején kevés lehetőségem nyílt volna valódi alkotómunkára, ezért maszeknak álltam. Azóta is
folyamatosan követem az ágazati
híreket, jogszabályi változásokat,
macska módjára alkalmazkodom a
mindig változó környezethez, vagyis
igyekszem talpra esni, felvállalva az
újat, az új kihívásokat. Baráti körben
úgyszintén tájékozódom, segítjük
egymást. Egyébiránt elég sok helyen
jártam a világban, de nem csak a
műemlékeket veszem alaposan
szemügyre külföldön, hanem az ottani trendeket is figyelemmel kísérem.
– Nem félti utódait az üzleti
világ cselszövéseitől?
– Sokan mondják, milyen megnyugtató, hogy a gyerekeim is saját
vállalkozásban
dolgoznak.
Frankó János
Valójában óriási kockázat, rendkívüli merészség ez. Ha ugyanis nem
valósulnak meg az elképzelések, gyerekeim, hívják is őket sokfelé,
akkor bizony kopp, senki nem segít. ezért tehát van számukra egérút, ha
Szerencsére magasan képzettek a nem úgy alakul minden, amiként

eltervezték. Idősebb fiam például
azért lett vállalkozó, mert saját várat
kíván építeni.
– Önállóan döntenek?
– Ma már nem én irányítom a
folyamatokat, csak megbeszéljük a

főbb irányokat, a részfeladatokat ők
dolgozzák ki és hajtják végre. Néha
azért az én véleményemre, javasla-

taimra is kíváncsiak. Mindamellett a
falak már állnak, de nekik kell
tovább építeni a várat. Egyébiránt
jelentős bizalmi tőke alakult ki a
cégeinket illetően, ehhez évtizedek
becsületes munkája kellett. Az
ország távolabbi szegletében is bátran betérhetünk a partnereinkhez
készpénz nélkül vásárolni, elég a
nevünk. Van tehát hitelünk.
– Amikor hátrébb lépett,
mit tanácsolt az ifjaknak?
– Döntsék el, hova szeretnének
eljutni. A cél mindig egyenesnek
tűnik, ám Isten útjai kifürkészhetetlenek. Becsület, korrektség, pontosság,
határidő – ezek ma is alaptételek,
mégsem igazán léteznek a hazai
üzleti gyakorlatban. Tőlünk nyugatabbra csak ezek betartásával lehet
érvényesülni, változzék bármilyen
irányban a gazdasági környezet.
Egyébként becsüljék meg a dolgozóikat, mert egyre kevesebb jó szakembert lehet fellelni a munkaerőpiacon. Kövesd a változásokat, fogadd
el az újat, tedd magadévá, szűrd le
a tapasztalatokat, végül alkalmazd
a számodra megfelelő módon.
Hogy helyesen döntöttél-e, a visszajelzésekből kiderül. Mindenesetre
jelzésértékű, ha már nincs mit letenned az asztalra, amiként az is, ha
egy idő múlva a tészta mellé hús is
kerül a tányérba. Nem szégyen a
fiataloktól tanulni. Az idősebbek
tapasztalata, a fiatalok tudása
együtt összeadva csodákra képes.
– Környezete olyan embernek tartja, akiben mindig volt
társadalmi felelősségvállalás.
– Az indíttatás belülről fakad,
ösztönszerűen, essék szó akár a
Karol Wojtyla Barátság Központ
sors
közösségéről vagy a Krisztuskeresztek felújításáról, a templomharangokról. A környezetünkért,
embertársainkért tenni kell lehetőségeink szerint, én ezt tanultam a szüleimtől. Sokan irigyelnek, mert nem
szorulok mások segítségére, ám igaz
a mondás: inkább száz irigyem
legyen, mint egy sajnálóm.
Készpénzt nem szívesen adok, mert
nem feltétlenül arra költik, amire
szánom. Konkrét feladatok megoldásához viszont – legfőképp szakmai segítséggel – nagyon szívesen
hozzájárulok.

e

www.civilnaplo.hu

14

2018. augusztus

a5_kifuto_zenes_furdozes.pdf 1 2018. 07. 27. 16:27:25

Hotel Aquamarin ,, a gyógyító pihenés otthona

Gondoljon már most arra, hogy
kipihenje a nyári hőséget ősszel!
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Foglalja le minél hamarabb a kiadvány
Olvasóinak szánt ajánlatunkat!
FOGLALÁSI KÓD: ACNŐSZ

CM

MY

CY

CMY

K

A csomag tartalma: 4 nap/ 3 éjszaka szállás • félpanziós ellátás (svédasztalos
reggeli és büfévacsora) • 2 beltéri gyógyvizes medence • 160 m2-es kültéri
wellness- / úszómedence • finn szauna • ÖKO szauna • ivókút és a sószoba
• fürdőköpeny használata • Wi-Fi, parkolás

38 400 Ft / fő / 3 éjszaka*
* 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben
Felhasználható: 2018. 09. 01 – 11. 03. között
(kivéve kiemelt időszak) • Foglaló szükséges! • A kiajánlott ár
az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő, összege:
500 Ft / fő / éj (18 év felett).
8380 Hévíz, Honvéd u. 14.
+36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu
www.hotelaquamarin.hu

Büféebéd ajánlataink:
Napi Svédasztalos ebéd

D és B Kulcskirály Bt.
A Három Gúnár Rendezvényház



Picasso termében
Kulcsmásolás:
kulcsok, zárak,
(Kecskemét, Festő utca 8.)

lakatok, speciális kulcsok másolása.
munkanapokon 11.30-14.30 óra között



Páncélszekrény-kulcsok,
autó- és
Szabadszedéses
étkeztetés,
Sz
korlátlanul fogyaszthat többféle levesből,

motorkulcsok
minden
típushoz.
főételből, salátából
és desszertből.


Immobiliser-es
Ára: 1400 Ft/fő (chipes) kulcsok
másolása.



* SZÉP KÁRTYA elfogadása (OTP, MKB, K & H)
Ha a chipes
kulcsot elveszítette,
* étkezési kártyát/ utalványt elfogadunk:
Ticket Restaurant/ Edenred, SodexoPass,

akkor isPosta
készít
az autóhoz
Paletta, Erzsébet
utalvány

indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.




Épületzárak,
postaládák,
Vasárnapi
ebédkilincsek.
A Három
Gúnár Rendezvényház
Kulcsok
riasztókhoz.
Picasso termében (Kecskemét, Festő u. 8.)

A MÁR
MEGSZOKOTT
MINÕSÉG
vasárnaponként
12.00-15.00 óra
JÓVAL
KEDVEZÕBB
ÁRON!
között szabadszedéses ebéd,

gazdag büféasztalról
Kecskemét,
Budai u.lehet
13.választani.
(a Piactérnél)
Ára: 2.600 Ft/fő,
Tel.:
76/322-902,
20/9330-887
gyermek
6 éves korig ingyenes,

NYITVA:6-12
hétfõ:
kedd-péntek:
7.45-16.30
éves7.45-12,
korig 1.600
Ft
ebédszünet: 12.30-13.00, szombat: 7.45-11.00
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Rangos zenekarok a ZÖREY Klubban
Hajdani álmát valósította meg Prikkel László, amikor tavaly
ősszel izsáki vendéglőjében életre hívta a ZÖREY Klubot. A
Vino Étterem pincehelyiségében igényesen kialakított zenés
szórakozóhelyen időről időre neves hazai és külföldi rock-,
blues-, underground-, folkegyüttesek lépnek színpadra. A
nyári szünetet követően az új évad októberben veszi kezdetét.
– Régóta kapcsolatban vagyok
rockzenészekkel. Deák Bill Gyulával,
illetve a P. Mobillal, de a ZÖREY
Klub ma már jóval szélesebb zenei
palettát vonultat fel. A klasszikus
könnyűzenei műfajok határait nem
kívánjuk átlépni, könnyed, populáris
irányba semmiképp nem szeretnénk
elmozdulni – árulta el Prikkel László,
amikor arról faggattuk, miként alakult az új évad és mire számíthat
ősztől a nagyérdemű.
– Első szezonunk, amely tavaly
november elejétől idén április végéig tartott, maradéktalanul igazolta
előzetes várakozásainkat – közölte
lapunkkal, hozzátéve: – Havonta
két alkalommal, szombati napokon
este 9 órai kezdettel állt és áll majd
újra nyitva az érdeklődők előtt a Dumbfound rockegyüttessel nyitotZÖREY Klub. Ripoff Raskolnikovval tunk tavaly, majd a Redneck Roadkill
és blues zenekarával, valamint a nevezetű, country-t és táncolható

rockabilly-t játszó zenekar garantálta a hamisítatlan bulihangulatot,
fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. December végén Ivan&The
Parazol szórakoztatta a helyiséget
zsúfolásig megtöltő vendégsereget.

Weevil Band adott fenomenális
koncertet.
– Ami pedig a következő évadot
illeti, az AB/CD-vel – egy AC/DC tribute zenekarral – nyitunk október
6-án. November 17-én Margaret

Januárban Dolores O’Riordan-ra, a
The Cranberries énekesnőjére emlékeztünk a ZÖREY Klubban, februárban Deák Bill Gyula és Beatangrock
Band koncertezett nálunk, márciusban Péterfi Bori & Love Band rázta
fel a kedélyeket, majd az Őrtorony
nevű emlékzenekar hozta el Jimmy

Island, december 8-án Supernem –
Túl a frekvencián koncert lesz, december 15-én a Honeybeast-tel folytatjuk.
A többi legyen meglepetés! – hangsúlyozta Prikkel László, aki azt is elmondta, hogy jegyek a Tixa Online jegyirodán keresztül, illetve koncertek előtt a
helyszínen válthatók. Az események-

Prikkel
László

Hendrix gitárjátékának hangulatát.
Utána az Ismerős Arcokat köszönthettük, áprilisban pedig húsvéti
táncházat rendezett a Talléros népzenei együttes, őket a Beatangrock
Band követte a ZÖREY Klubban. A
szezon zárásaként április 29-én a
világhírű amerikai Little G és a

ről később a Vira Magazinban jelenik
meg bővebb tudósítás.
– Zenei étlapunk tehát rendkívül
változatos, nem különben ételeink,
italaink széles választéka, melyeket
koncert közben szolgálunk fel kedves vendégeinknek – tette hozzá az
étteremtulajdonos-szervező.
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PROGRAMOK
AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP
9:00 – 20:00 Virágok útja kiállítás –
Városháza Díszudvar
11:00 Virágkötészeti verseny –
Városháza Díszudvar
18:00 Őrségváltás – Kossuth szobor
19:00 Kecskeméti Szimfonikusok 650
éves Kecskemét előadás –
Nagyszínpad
20:30 Penge Benge Jazz Band
Nagyszínpad
22:00 SkyBaby Stage – Jazz Jam

AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ
9:00 – 20:00 Virágok útja kiállítás –
Városháza Díszudvar
11:00 Desszertbor bemutató hölgyek (és
urak) részére – Városháza Díszudvar
17:00 Magyarok Kenyere ünnepség
18:00 Őrségváltás – Kossuth szobor
18:15 Bács-Kiskun megye testvérmegyéi
néptáncbemutató: Kárpátalja,
Temesvár, Vajdaság
19:00 Színes szőttes nemzetközi
táncműsor: görög, lett, olasz, bolgár,
török – Becherovka Stage
20:30 Hungarikum a javából, operettgála,
sztárvendég: Oszvald Marika,
Nagyszínpad
22:00 Tűzijáték
22:30 SkyBaby Stage – Stereo Swing

AUGUSZTUS 21. KEDD
9:00 – 20:00 Virágok útja kiállítás –
Városháza Díszudvar
11:00 Nemzetközi Rózsahölgy találkozó,
díszvendég Bánfalvi Ágnes színművésznő – Városháza Díszudvar
16:30 Roma Nemzetiségi műsor – Nagy
színpad
17:30 Kecskeméti Nótások Baráti Köre –
Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
19:00 Prímás Párbaj
22:00 SkyBaby Stage Bács-Kiskun
megyei jazz-swing-blues

AUGUSZTUS 22. SZERDA
9:00 – 20:00 Virágok útja kiállítás –
Városháza Díszudvar
10:00 – 20:00 Teakóstoló
15:00 Tánczos Péter Univer
Táncegyüttes 40 éves évfordulója –
Nagyszínpad
17:30 Kecskemét Térségi Települések
Gálaműsora – Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
19:00 Orgonazenekar – nyáresti orgonakoncert – Evangélikus Templom
20:30 Bács – Kiskun megyei tehetségek
musical estje Nagyszínpad
22:00 SkyBaby Stage – Bács-Kiskun
megyei jazz-swing-blues

AUGUSZTUS 23.
CSÜTÖRTÖK
17:00 Underdog Nagyszínpad
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
18:30 Hírös Vacsora
19:00 Nova Prospekt Nagyszínpad
20:30 Auchan bemutatja: Nagy Feró és a
Beatrice

22:00 Milagro – Santana Tribute zenekar,
Becherovka Stage
22:00 SkyBaby Stage – Bács-Kiskun
megyei jazz-swing-blues

AUGUSZTUS 24. PÉNTEK
15:00 Hírös7 Extrém sportnap: BMX,
parcour, freestyl, boksz, kerékpár, tollas, kosár
18:00 The MINDS – Becherovka Stage
19:30 Molnár Gitár Band – Becherovka
Stage
20:00 Summer Hits Party DJ Smashsel
az elmúlt évek legnagyobb slágereivel

2018.AUGUSZTUS 25.
SZOMBAT
650 ÉVES KECSKEMÉT
14:00 Törpekecskék bemutatója
15:00 Kecskesajtok bemutatója
16:00 Kossuth Örmény-Bolgár nemzetiségek – Becherovka Stage
18:00 Német nemzetiség táncos felvonulása
18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
18:30 Közös kecsketejivás
19:00 Balog Brigi Nagyszínpad
20:30 SMP bemutatja Sheyla Bonnick
Sounds of Boney M a nemzetiségek
támogatásával
22:00 SkyBaby Stage Bács-Kiskun
megyei jazz-swing-blues

2018.AUGUSZTUS 25.
SZOMBAT HÍRÖS VÁGTA
A Rudolf kertben a rendezvény ingyenes
a 650 éves évforduló alkalmából
10:30 Hírös Vágta felvonulás kecske
fogattal Rudolf kert – Főtér – Rudolf
kert
12:00 Kecske fajták kiállítása
12:30 Kishuszár Vágta előfutamok
13:30 Hírös Vágta előfutamok
14:30 Hírös Fogat Vágta előfutamok
15:00 Kecske fajták felvezetése
15:30 Huszárbandérium karüsszel bemutatója
16:00 Kecskefutam
16:30 Kishuszár Vágta döntő
16:30 Hírös Vágta Döntő
17:00 Fogat Vágta
17:30 Eredményhirdetés

2018. AUGUSZTUS 26.
VASÁRNAP
17:00 Babakocsis, gyermekmotoros felvonulás

18:00 Őrségváltás – Kossuth tér
18:00 Delhusa Gjon – Nagyszínpad
19:00 Görög táncház – Nagyszínpad
21:00 SkyBaby Stage: Ritmo de la Pampa
22:00 Nyárbúcsúztató tábortűzgyújtás

CSALÁDOK ÉVE
AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ
10:00 Lánchíd mazsorett csoport – „0”
km kő
10:30 Baba mama jóga – „0” km kő
16:00 Kosárfonás gyermeke

AUGUSZTUS 21. KEDD
10:00 Baba masszázs
16:00 Csipkeverés

AUGUSZTUS 22. SZERDA
11:00 Maminbaba – hordozós latin fitness
16:00 Rongybaba készítés, kardfaragás

AUGUSZTUS 23.
CSÜTÖRTÖK
10:00 Tanácsadás Anyatej, kecsketej,
szoptatás, gyermekhordozás
16:00 Házitészta készítés a nagyival

AUGUSZTUS 24. PÉNTEK
10:00 Babaápolás a Biolával
16:00 Szövés-fonás

AUGUSZTUS 25. SZOMBA
10:00 Babahuncurka mondókázás
16:00 Bábkészítés nemezelés

AUGUSZTUS 26. VASÁRNAP
10:00 650 éves hagyományos rétes
sütés a nagyival (köles, tökös, mákos,
káposztás, almás)
13:00 Süti-sütőverseny
15:00 Süti-sütőverseny eredményhirdetés
17:00 Babakocsis, gyermekmotoros felvonulás, Katona József Színház
17:30 Mózeskosár körbejár
17:45 Hírös Néptánc Tanoda néptáncbemutatója
18:00 650 db rétes kínálása

VIRÁGKIÁLLÍTÁS
AUGUSZTUS 18. SZOMBAT
18:00 „Kertköszöntő”
A köszöntőben közreműködik: Palotás
József
„Virágos Kecskemétért” díj átadása
Hírös Kertész Egyesület
Lakó Sándor Kamarazenekar rövid műsora.
Zárás 20.00 órakor

AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP
10:00 Virágkötészeti verseny
(közben kellemes zenét biztosít a
Rózsa-Duó páros)
Horváth Lászlóné Kovács Terézia gyógynövény és tea bemutatója Ehető virágok címmel. Este: Barátok Együttes
előadása

AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ
Nyitástól – zárásig Rózsa sátor és
Homoki Varázskert sátor működik
18:00 „Gyertyafényes Szent István
köszöntő, tárogató est” (Szabó Sándor
tárogató művész előadásában).

AUGUSZTUS 21. KEDD
Mák Kornél alpolgármester köszöntője
14:00 Rózsahölgyek találkozója
Díszvendég: Bánfalvy Ágnes
Színművésznő
„Tapas bemutató” gasztronómiai program támogatójegy 1000 Ft
„Hölgyek bora” borbemutató és kóstoló
18:00 Corchidea Együttes „Szirmok szárnyán” című előadása
Kiemelt vendégeink: BatthyánySchmidt Margit – Magyar Női Unió
elnöke

AUGUSZTUS 22. SZERDA
„Gyógyító Rózsák Faluja” Nak község
bemutatkozása Rácz Róbert polgármester közreműködésével.
Egész nap: Radics Sándor citeraművész élő játéka
Hírös Kertész Egyesület – Kertészeti
Szakmai Nap

