Másfél évtizeddel ezelõtt kapott városi rangot Lajosmizse, amirõl azóta is megemlékeznek augusztus 20án, Szent István napján. Még meg nem is akárhogyan:
egy kulturális és szórakoztató programokban gazdag
rendezvénysorozattal, amit közel és távol Lajosmizsei
Napokként emlegetnek. A 15 éves város lakóiról, közösségérõl Basky András polgármestert faggatjuk.
– Szeretek
a városban
sétálni, mert
lehetõségem
van, hogy
beszéljek a
polgárainkkal,
akik Basky András
büszkék erre
a településre, akik fontosnak
találják, hogy a kötelezõ hivatalosságokon túl is kifejezzék ragaszkodásukat a szülõ- vagy lakóhely iránt – állítja az elöljáró. – Számomra
idõnként megható, hogy milyen elkötelezett rajongással

A Lajosmizsei Kossuth Mezõgazdasági Termelõszövetkezetben 1981-ben kezdtek
el foglalkozni a Charolais
szarvasmarha tenyésztésével. Annyira bevált ez a fajta, hogy 1988-ban Franciaországból hozatott a szövetkezetünk még 50 üszõt és
két tenyészbikát, nagyon jó
tenyészetekbõl, gondos válogatás után. A szépen szaporodó állományt nem kis
erõpróba volt megmenteni
a vágóhídtól, a rendszerváltást követõen. Végül megalapították Charolais Kft.-t,
s ez a vállalkozás vitte tovább a szövetkezetben
megkezdett tenyésztõi, nemesítõi munkát.
A lajosmizsei vállalkozás
sikerét jelzi, hogy a szakmán
belül a gulyájukat ma már
remek
törzstenyészetként
emlegetik, nem csak hazánkban, de messze földön
is. Négyszer nyerték el az
utóbbi években a magyar
Húsmarha Tenyésztési Nagydíjat. Tõlük indult a cseh és a
szlovák törzstenyészet, de exportálnak szaporításra kiváló
egyedeket
Ukrajnába,
Oroszországba, Horvátországba, Erdélybe, Belorusziába is, A Bujdosó Márton
vezette mizsei kft.-nek sikerült
kitenyészteni a Charolais
szarvatlan egyedeit. Az ilyen,
úgynevezett homozigóta bikák iránt, már a fajta francia

idézik fel az itt élõk a régi
mizseieket, és nemcsak a
szülõket, családtagokat, hanem a letûnt korok jeleseit
is, akik kitûntek lokálpatriotizmusukkal, és maradandót
hagytak a közösség históriájában.
– Hogyan lehet erre a hagyománytiszteletre építeni a
városfejlesztési tervek megvalósításánál?
– Ez egy biztos alap. A nagyobb közösségi összefogást igénylõ munkáknál
megértjük egymást.
Ötleteket, tanácso-

15 éve város
kat kapunk. A népi
bölcsesség szikár,
de célszerû realitását közvetítik felénk, és ha kell,
áldozatoktól
sem riadnak
vissza a régi
jászok unokái, génjeikben hordozzák a homokon kerteket,

kertészeteket,
gyümölcs- és
zöldségkultúrát
megteremtõ
régiek szívósságát, kitartását, hûségét.
– Erre az
elkötelezett ségre és felelõsségre
nagy szükség is
le-

het. Hiszen egy dinamikusan fejlõdõ nagyváros közvetlen szomszédságában
van Lajosmizse, és ha nem
vigyáz, könnyen Kecskemét
külvárosává válhat.
– Én híve vagyok minden
integrációnak és kooperációnak, és jól tudom azt, hogy
nekünk is elõnyünk származik a kistérségi együttmunkálkodásból, például abból,
hogy Kecskeméten épít gyárat a Mercedes. Remélem,
hogy nagyon sok lajosmizsei
beszállítóval
dolgoznak
majd, és oktatási programok
is szolgálják a fejlõdésünket.
De Lajosmizse mezõvárosias
karaktere, emberléptékû világa csak akkor marad vonzó, ha megõrizzük identitásunkat.
– Hogyan viselik az itt
élõk ezeket a nehezebb
idõket?

Charolais Világkongresszus
õshazájában is komolyan érdeklõdnek.
Nem véletlen tehát, hogy
az elmúlt hét végén éppen
Lajosmizsén rendezték meg
– csehekkel és a szlovákokkal közösen – a Charolais
Világkongresszust. Amerikától Ausztráliáig, Dél-Afrikától
Kínáig, Brazíliától Új-Zélan-

ügyvezetõ igazgatója. – Jó
volt ismét együtt látni azokat
az embereket, akik az állattenyésztés nehéz, mindennapos gondokkal terhes munkáját végzik. Minden ilyen alkalom egy fontos kapocs,
egy híd egymáshoz, és tenyésztõi munkánk további sikeréhez.

az ilyenkor gyakori csaták
során a szarvaikkal olyan
sérüléseket okoztak egymásnak, amik vetélésekhez vezettek. Fizikailag elvenni a
fegyverüket – magyarul: levágni a szarvaikat – brutális
dolog, azt az állat is megsínyli. Ezért kezdtünk genetikailag kísérletezni, az ameri-

hanggal megfigyelt marha
hátszín keresztmetszetének
márványossága, és sok minden más segítenek abban,
hogy mennél tökéletesebb
törzstenyészetünk legyen, de
a több évtizedes tapasztalat
jelentõsége változatlanul
meghatározó. Amit egy-egy
ilyen kongresszuson meg-

dig, a földkerekség 19 országából, több mint kétszáz
tenyésztõ érkezett erre a neves eseményre.
– A tudományos elõadások mellett, a legtöbbet azok
a mindennapi tapasztalatokból eredõ információk érnek
egy ilyen találkozón, amiket
a Charolaist tenyésztõ gazdák megosztanak egymással
– mondta Bújdosó Márton, a
Lajosmizsei Charolais Kft.

– A világkongresszus résztvevõi közül is sokan érdeklõdtek az önök által kitenyésztett szarvatlan Charolais iránt. Valójában mi indokolta a génállomány erre
koncentráló módosítását?
– Ez a ridegen tartott szarvasmarha kimondottan jámbor fajta. Ám amikor vemhes, iriggyé, agresszívvá válik, ha takarmányról van
szó. Azt figyeltük meg, hogy

kai kutatási eredményeket is
hasznosítva, s végül elértük
azt, hogy eleve szarvak nélkül szülessenek a Charolais
borjak. Ugyanakkor az állatok testfelépítése, mérete
sem mindegy. Hiszen a legdrágább a hátszín, így akkor
értékesíthetõ egy szarvasmarha legjobb áron, ha
nem gömbölyû, hanem
hosszú. Ma már a technika,
a DNS vizsgálatok, az ultra-

oszthatnak egymással a világ különbözõ tájain élõ
szakemberek.
– És mi volt a véleményük
a mizsei Charolais gulyáról?
– Az, hogy valóban tiszta
génállományú minden egyede. Ettõl függetlenül, nem
mind javallott továbbtenyésztésre, ezeket vágóállatként értékesítjük. A haza piacra csak nagyon kevés kerül belõlük, 95 százalékukat

– Tudjuk, hogy a magyar
gazdaság nehéz éveket él
át, de mi lajosmizsei emberek hiszünk a jövõben.
Optimista, életigenlõ, dolgos nép a miénk, amely a
nehéz idõkben is megtalálja a fejlõdéshez szükséges programokat, feladatokat, és nem nyugszik addig, amíg nem kerülnek a
birtokába az erõforrások.
Sok feladat vár ránk, és a
mostanihoz
hasonlatos
ünnep nemcsak ezek átgondolására ösztökél bennünket, hanem a visszatekintésre és a számvetésre
is. Különösen most, amikor a Lajosmizsei Napok
rendezvényei mellett az a
tudat is lelkesíti polgárainkat, hogy településünk várossá nyilvánításának immár 15. évfordulóját ünnepelhetik.

exportáljuk. A kongresszus
résztvevõi körében egyébként, nagy tetszést aratott a
Gerébi Kúriában rendezett
Charolais fajtakiállítás, amelyen 19 farmer 80 remek
szarvasmarháját mustrálhatták meg.
– Jelenleg mekkora a mizsei állomány?
– A szaporulattal együtt eléri az ezer egyedet. Nagyobb füves területet bérlünk
a Kiskunsági Nemzeti Parktól, de kiskõrösi, kunpeszéri,
hortobágyi és szlovákiai legelõkön is vannak gulyáink.
Telelni azonban, hazahozzuk
mindet. A mizsei telepünkön
kedvük szerint tartózkodhatnak istállóban vagy a szabadban. Karácsony táján
kezdenek elleni, és az a tapasztalatunk, hogy a párhetes borjak is jól tûrik a téli hideget. Ez a hihetetlen szívósság is a fajta nagy elõnyeinek egyike, hatalmas termete és remek húsjellege mellett. Nem véletlenül egyre
népszerûbb világszerte.

6050 Lajosmizse, Mizse 91.
Telefon: 76/356-847
Mobil: 30/9535-155
Fax: 76/555-338
E-mail: charolais@charolais.lin.hu
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Gondolnak minden korosztályra

Hangsúlyt kap a családias jelleg

Guti Istvánné
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat egyidõs a település várossá nyilvánításával, vagyis immár 15 éves. Az
augusztus 20-ára koncentráló, de hagyományosan három-négy napon át tartó ünnep programjainak megszervezését a kezdetektõl a helyi
mûvelõdési ház és könyvtár
végzi. Guti Istvánnét, az intézmény igazgatóját arról kérdeztük, hogy népmûvelõi
szempontból nyûg vagy kihívás ez az évenként ismétlõdõ
rendezvénysorozat.
– Azt, hogy a kulturális és
szórakoztató programok sokaságát kínáló Lajosmizsei
Napok remek kezdeményezés volt, az elmúlt másfél
évtized bizonyította. Hiszen

a kezdeményezésbõl szép
hagyomány lett. Ebben talán közrejátszott az is, hogy
évrõl évre igyekeztünk felmérni, milyen igények mutatkoznak a lajosmizsei polgárok részérõl, milyen programokkal lehetne tovább
gazdagítani a kínálatot –
mondta el az igazgató aszszony. – Ugyanakkor a mûvelõdési házunkban mûködõ amatõr mûvészeti csoportoknak remek alkalom

ez a rendezvénysorozat arra, hogy bemutatkozhassanak. Például a Búzavirág
néptánc csoportunk, az
Õszirózsa népdalkörünk, a
Városi Kórus, a Flótás
együttesünk és a moderntánc csoportunk rendszeres
fellépõi a Lajosmizsei Napoknak. De a mûvelõdési
házon kívül mûködõ helyi
egyesületeknek is szereplési
lehetõséget kínálunk. Példaként említhetjük a külön-

bözõ sportágak versenyeit,
a mizsei kutyaiskola vagy a
galambászok bemutatóit.
– A helyi igényekhez igazodva alakult az évek során
az a törekvés, hogy a Lajosmizsei Napok mindinkább a
helyi családok ünnepe legyen.
Ennek megfelelõen minden
korosztálynak igyekszünk érdekes programokat kínálni.
Külön említést érdemel a
szombati családi fõzõnap,
ami egy jó hangulatú verseny,
Családi fõzõnap a központi parkban

A magyarremetei táncosok az idén is vendégszerepelnek a Lajosmizsei Napokon

remek szórakozás, ugyanakkor lehetõségek sokaságát kínálja az ismerkedésekre, barátkozásokra,
polgáraink
egészséges lokálpatriotizmusának ápolására. Újdonságként néhány jász települést is
meghívtunk, remélve: tájjellegû ételeikkel és a velük érkezõ
mûvészeti együttesek bemutatóival tovább színesíthetjük
családi fõzõnapunkat.
– A vajdasági Paliccsal már
hivatalosan is testvérvárosi
kapcsolatot létesített Lajosmizse. Színjátszóik és néptán-

cosaik az idei ünnepségünkön is fellépnek. Ahogy a magyarremetei hagyományõrzõk is évek óta visszatérõ vendégeink, bár ezzel az erdélyi
településsel nem írtuk még
alá a testvérvárosi megállapodást.
– Programjaink zömét szabadtérre szerveztük, de nem
esünk kétségbe esõ esetén
sem, hiszen a mûsorok, koncertek, bemutatók, rossz idõ
esetén a mûvelõdési házunkban is megtarthatók – tudtuk
meg Guti Istvánnétól.

A XV. Lajosmizsei Napok részletes programja
Augusztus 20.
16.30 Kiállítás megnyitók
(Vasútmodell és Rimóczi László édes szobor kiállítása). A
két tárlat augusztus 24-ig látogatható
17.00 Városi ünnepség, a
XV. Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat megnyitása
(ünnepi beszéd, kitüntetések
átadása, koszorúzás)
Helyszín: a mûvelõdési ház
színházterme

Római katolikus templom
8.00 és 18.30 Ünnepi nagymise

Augusztus 21.
19.00 Az Inzultus zenekar
koncertje
20.00 A Dire Straetstribute
Band koncertje
21.00 A Totál Kár koncertje
Helyszín: központi park szabadtéri színpada

19.00 A Blackberry koncertje
20.00 Az Idõgép zenekar
koncertje, vendég: Varga
Miklós Helyszín: a központi
park szabadtéri színpada

Augusztus 23.
10.00 Családi fõzõnap
10.00 Veterán motorok találkozója

Magyarremetei néptánc csoport Flótás együttes
14.00-17.00 Kézmûves utca

10.00 Radics Body bemutató
15.00 Bike Trial kerékpáros
bemutató
16.00 Cool Style ’90,
Alapfokú klasszikus balett,
X-treme tánccsoportok elõadása
17.00 a Lajosmizsei Kutyaiskola bemutatója
18.00 Shilayla és a Sivatag
Rózsái – hastánc bemutató
18.30 Káró, a bûvész
20.00 Bikini együttes koncertje
22.00 Tûzijáték
22.30 – 02.00-ig Utcabál
Helyszín: központi park

19.00 A Soda Effect zenekar
koncertje Kocsis Tiborral és
meghívott énekes vendégével
Helyszín: a központi park szabadtéri színpada

Augusztus 22.
18.00 A Palicsi József Attila
Színjátszó Kör elõadása
Helyszín: a református templom

Református templom
10.00 Úrvacsorás istentisztelet az új kenyérért való hálaadás alkalmából

11.00 Modern táncbemutató

Római katolikus templom
8.00 és 18.30 Szentmise

Augusztus 24.
13.00 Búzavirág néptánc
csoport Õszirózsa népdalkör
Szederinda népdalkör (Palics)

Római katolikus templom
8.00 és 18.30 Szentmise

Sportprogramok:
Augusztus 16.
09.00 Mizse Kupa nyílt asztalitenisz verseny (Sportcsarnok)
Augusztus 23.
07.00 Mizse Kupa Horgászverseny (Füzes-tó)

08.00 Mizse Kupa Sakkverseny (mûvelõdési ház)
09.00 Mizse Kupa Gyermeklabdarúgó-torna (füves labdarúgópálya)
09.00 Mizse Kupa Kézilabdatorna (sportcsarnok)
14.00 Sakk szimultán (mûvelõdési ház)
16.00 Sakk villámverseny
(mûvelõdési ház)
Mizse Kupa Galambröptetési
verseny, N-18 Galambász
Egyesület
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Minõség és megbízhatóság

A baromfitartás és a tápgyártás specialistái
A Mizsetáp Kft. immár 13 éve Lajosmizse egyik meghatározó cége. A társaság központja és 3 állattartó telepe
Mizsén van, de Csemõn és Kecskeméten is található
telephelyük. Jóízû, biztonságos élelmiszert és élelmiszeripari nyersanyagokat állítanak elõ, valamint állattartó
vállalkozásokat látnak el saját gyártású kiváló takarmányaikkal. Célkitûzésük, hogy az elért eredményeket túlszárnyalva a térség egyre meghatározóbb társaságaként fejlõdjenek tovább, s az általuk mûvelt szakterületek mindegyikén profi módon tevékenykedjenek, nagy
elismertség és megfelelõ eredményesség közepette.
A cég olyan takarmánygyártó és baromfitartó vállalkozás, amely a szaktudását a
kapcsolódó területeken is
(baromfinevelés, közös beszerzés és értékesítés, állategészségügy, támogatások
stb.) mind szélesebb körben
saját maga, és partnerei elõnyére kamatoztatja. Mindig
teljes összhangban tudnak
együtt dolgozni más állattartókkal, az azonos pozíciójukból adódóan. A partnereikkel való egy hajóban evezést
komolyan veszik, így sokat
tesznek a kölcsönös elõnyök
megkeresése és kiaknázása
érdekében. Az elmúlt években jelentõs volumenemelkedés mellett ismét az értékesítési célú tápgyártás lett a
meghatározó tevékenységük, melynek kialakítását az
egyre szélesebb körben elterjedt jó hírnév és a konkurensekhez képest kiemelkedõen magas szakmai, szaktanácsadási színvonal tette
lehetõvé. Megbízható mûködésüket, gazdasági, üzleti
megalapozottságukat jól
mutatja, hogy a Mizsetáp
Kft.-t a határidõre fizetõ, korrekt és megbízható vállalko-

zások egyre szûkülõ, de annál nívósabb körében jegyzik.
Saját telepeiken évi 550
ezer vágócsirkét és 18 millió
étkezési tojást állítanak elõ,
valamint libát és kacsát tenyésztenek. Partnereiknek
mérhetõ eredményekkel járó, díjmentes
és széleskörû
szakmai támogatást, kiváló
termékeket
(tápokat, takarmány alapanyagokat, vitaminokat,
elõnevelt és
vágóbaromfit,
étkezési tojást)
és szolgáltatásokat nyújtanak.
Az ország piacvezetõ tojásforgalmazó társaságának, a kecskeméti székhelyû
Magyar Tojás Kft.-nek egyik
meghatározó tulajdonosaként felelõsséget vállaltak
országunk e hazai termékkel való ellátásában. A minõséget és megbízhatóságot hangsúlyozva nagyon
elõnyös lehetõséget kínálnak minden hazai tyúktar-

tóknak az állataik gazdaságos takarmányozására és a
megtermelt tojásaik értékesítésére.
A cég a térség jelentõs
foglalkoztatója. Közvetlenül
50 dolgozónak biztosítanak

programjaik a fácántól a tejelõ tehenekig terjedve igen
sokrétûek. Takarmánysoraikat a legújabb nemzetközi
ajánlások és a hazai termelési feltételek figyelembevételével készítik, melyek összetétele
teljes
mértékben
kielégítik az
egyre
foko-

fejlesztések elõsegítése. Képesek és készek a felmerülõ
egyéni és eseti igényekre reagálni, azokra azonnal megoldásokat nyújtani. Törekednek arra, hogy a kifogástalan állati termelés alacsony
takarmányozási és állategészségügyi költséggel, valamint stabil üzletmenettel
párosuljon minden egyes vevõjüknél.
Mint takarmánygyártók a
térségi kukorica, búza és tritikálé termesztõkkel való

munkát, és alkalmazottaik
széles körû juttatásokban részesülnek. A
bõvülés és az
állandó fejlõdés személyi
hátterének a megteremtése
érdekében folyamatosan keresnek tettre kész, agilis és
bizonyítani akaró embereket.
Várják a jelentkezésüket, különösen, ha szeretnének a
Mizsetáp Kft.-nél egy jó és sikeres csapatban, eredményesen dolgozni.
A Mizsetáp Kft. elsõsorban
baromfitakarmányozási specialista, de takarmányozási

zódó igényeket, valamint a
szigorodó hatósági elõírásokat. Takarmányaikat a saját
állatállományaiknál folyamatosan tesztelik annak érdekében, hogy az 1 kg értékesített tömegre, ill. 1 kg
megtermelt árutojásra jutó
teljes takarmányozási költséget, a biztonságra való törekvés mellett, a lehetõ legalacsonyabb szintre szorítsák. Az ideálist (azaz az elérhetõ leggazdaságosabbat)
megközelítõ nevelési mód
esetén a takarmányok rendkívül jól hasznosulnak, ezért
céljuk a nevelési körülmények állandó kontrollja és a

közvetlen és
tartós, korrekt kapcsolatot keresik.
Raktárbázisuk nagy kapacitású, és a jó minõségû
gabonát, rugalmas átvétellel, gyors kifizetéssel vásárolják meg. A cég a gabonatermelõk biztos vevõje, de a keletkezõ szerves trágyájukkal
lehetõséget kínálnak minden
lajosmizsei növénytermesztõnek a jellemzõen gyenge talajok értékének és termõképességének a növelésére.
Napjaink kiemelt figyelemmel kísért területén, az élel-

Baradlai Csempe

• Csempék, kül-és beltéri
padlóburkolók
• RAVAK kádak és
zuhanykabinok
• Csaptelepek
• Nikecell Dryvit hõszigetelõ
vakolatrendszer
• Nyitva tartás:
H-P: 08-tól 17-ig
Szo: 08-tól 12-ig
Baradlai Csempe
6050 Lajosmizse,
Dózsa Gy.u.124.
Tel: 76/555-152
Fax:76/555-153
Mobil:70/368-88-97

miszerbiztonság megteremtésében és fenntartásában is
sikeres a cég. Telepeikrõl
csak kifogástalan minõségû,
ellenõrzött termékek kerülhetnek forgalomba. Értékesítési filozófiájuk szerint a
Mizsetáp Kft. vevõi olyan
partnerek, akiknek stabil és
egyre jövedelmezõbb mûködése kiemelt cél. Vagyis fontosnak tartják vevõik elégedettségét, s az együttmûködésük erõsítését.
A Mizsetáp Kft. nemcsak
egyszerûen jó minõségû termékeket értékesít. A rugalmas és teljes körû, segítõkész partneri együttmûködést
nagyon fontos feladatuknak
tekintik. Ennek érdekében elkötelezett szakembereik
állandóan készen
állnak.
Minden
esetben a vevõ, a
beszállító, vagy az
együttmûködõ
partner adottságaihoz, céljaihoz igazodva, és a lehetõ
legjövedelmezõbb termelés
megvalósítása érdekében
készítik el együttmûködési javaslataikat.
Legyen vevõnk, beszállítónk
vagy munkatársunk, mi dolgozni fogunk az ön sikeréért!
6050 Lajosmizse
Mizse 91.
Tel.: 76/556-100
Fax: 76/457-462,
E-mail:
mizsetap@mizsetap.hu

A Gomép remek nyílászárói

Az ajtótól az ablakig
Hat esztendeje kezdte meg a háromkamrás Panoráma 2000 mûanyag ajtók és ablakok tervezését,
gyártását, forgalmazását és beépítését a mizsei Gomép Kft.. Termékeik számos jó tulajdonsággal rendelkeznek, például kiváló a mérettartásuk, illetve a hang- és hõszigetelésük. Elsõ osztályú mûanyag nyílászáróik nem igényelnek utólagos
karbantartást, rövid idõ alatt beépíthetõk, ráadásul árfekvésük is
kedvezõ. A társaság vezetése készségesen várja a helybeli, illetve a
távolabbi településeken élõ vásárlókat, megrendelõket!

GOMÉP Építõipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
6050 Lajosmizse,
Dózsa György út
219-221.
Tel./fax: 76/457-446,
457-533, 555-337
Mobil: 30/995-9981
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20 éves a lajosmizsei közlönynyomda

Az újságnyomtatás mesterei

Burján Norbert
A lajosmizsei közlönynyomda fennállásának huszadik évfordulóját ünnepli
az idén. A Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó igényeinek kielégítése mellett a
korszerûen felszerelt üzem
szabad kapacitással is ren-

nek és a két CTP berendezésnek – köszönhetõen,
gyors és biztonságos termeléssel, magasabb színvonalon tudják kiszolgálni
a megrendelõk igényeit.
– Arra késztetett bennünket az utóbbi idõk egyre
nehezebb gazdasági helyzete, hogy racionális átalakításokat végezzünk. –
mondja Burján Norbert
igazgató. – Néhány eddigi
tevékenységet külsõs cégekre bíztunk és egy ideális, de stabil létszámot igyekeztünk kialakítani. Ezzel
egyidõben leépítettük az elavult technikánk egy részét,

dákkal (a Kecskeméti Print
2000-rel,
a
Dabasi
Nyomdával stb.), amelyekkel kooperálva igyekszünk
kiszolgálni megrendelõinket.
– A környezõ nyomdákhoz hasonlóan, mi is törekszünk specializálódni, arra
a piaci szegmensre koncentrálva, ami a technikánknak, technológiánknak leginkább megfelel.
Így elsõsorban az újságnyomtatás, az igényes küllemû, nagy példányszámú
magazinok, prospektusok,
hirdetési kiadványok nyomdai munkáira vállalkozunk.

Az új Cromoman tekercsnyomógép

Irkafûzés

Kiadványok formakészítése
delkezik, ezért napi- és hetilapok, idõszaki és alkalmi
kiadványok nyomtatására
is vállalkozik. Dinamikus
fejlõdésüknek, jelentõs beruházásaiknak – az új Cromoman tekercsnyomógép-

és megszüntettük például
az íves nyomást, ami helyett a kispéldányszámú
nyomtatások kielégítésére
egy nagyteljesítményû digitális nyomógépet helyeztünk üzembe. Korszerû be-

rendezéseinknek köszönhetõen a formakészítés ma
már nem igényel kézi mûveleteket, teljesen digitálisan történik, ami a napilapgyártás elengedhetetlen
feltétele. A technológiai

Mobil Szerviz Kft. – Mûszaki vizsgáztatás
6050 Lajosmizse, Mizse 91.
Tel.: 76/555-530 Tel./fax: 76/555-531
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7.00–15.30-ig
E-mail: info@mobil-szerviz.hu
Elõzetes telefonos egyeztetés alapján személy-, tehergépjármûvek,
motorkerékpárok, mezõgazdasági vontatók, lassújármûvek – utánfutók,
lakókocsik, pótkocsik és autóbuszok közlekedésbiztonsági vizsgálata,
mûszaki vizsgára felkészítése és vizsgáztatása.
Különleges felépítményû és nemzetközi
közúti áruszállítást végzõ jármûvek vizsgáztatása.
Benzin-gáz kettõs üzemû gépjármûvek gázbiztonsági szemléjének elvégzése,
környezetvédelmi vizsgálata, mûszaki vizsgáztatása.
GÉPJÁRMÛVEK EREDETISÉGVIZSGÁLATA
VDO KIENZLE típusú menetíró (tachográf) berendezések ellenõrzõ vizsgálata, illesztése.
Castrol, Fuchs Titan és Valvoline olajok forgalmazása.

tisztítást követõen, vannak
olyan megrendelések, melyeket teljes egészében mi
nem tudunk elkészíteni
(íves nyomtatás, keménytáblás kötés), de jó kapcsolatokat ápolunk más nyom-

Jelenleg számos ilyen kiadványunk van – a három napilap mellett (Bors, Népszava, Expressz) –, de ezek
még közel sem merítik ki a
teljes kapacitásunkat. A
közlönyök nyomtatása mel-

összes többi mizsei polgárt.
S ha tehetjük, igyekszünk
segíteni a helyi kulturális,
közösségi és sportéletet,
beleértve természetesen a
Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatát is.

NAGY L-FA KFT.

Lajosmizse
Ünnepe
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szarufák, gerendák, tetõlécek, deszkák,
hajópadló-lambéria, bútorlapok szabása,
bútorlapok, forgácslap, farostlemez, réte gelt lemez, OSB lapok, kerítéslécek, díszlécek-szegõlécek, asztalosmunkák.
Fóliázott ajtók és egyéb bútorkiegészítõk
forgalmazása.

az Alföldi Civil Napló
alkalmi kiadványa

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 2.
Telefon: 76/455-871, 30/2294917

SEBÕK AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
– Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók könyvvezetése
– Alapítványok és közhasznú szervezetek könyvvezetése
– Bérszámfejtés és TB ügyintézés
– Adóbevallások készítése õstermelõknek,
magánszemélyeknek
– Pályázatkészítés
– Európai uniós és magyar társfinanszírozású projektek
könyvvizsgálata
– Gazdasági társaságok eseti és állandó könyvvizsgálata
– Önkormányzatok és költségvetési intézmények
könyvvizsgálata

lett, ebben az évben eddig
több mint egymilliárd forint
árbevételt eredményeztek
saját üzleti vállalásaink.
Ebben a tekintetben egyébként, sok múlik manapság
a különbözõ pályázatokon
is, amelyeken folyamatosan indulunk.
– Lajosmizsei cég vagyunk, dolgozóink többsége itt született, itt él, illetve
a vonzáskörzetbõl jár be
hozzánk dolgozni. Éppen
ezért, a város sikerei és
gondjai, közéleti, környezetvédelmi törekvései, vagy
az ünnepei ugyanúgy érintenek bennünket, mint az

Szolgáltatásaink:
– Üzemanyagok kedvezõ áron
– PB-gáz csere, házhozszállítással is
– Kézi autómosó (külsõ mosás, belsõ takarítás,
kárpit tisztítás, alvázmosás emelõn,
motormosás, autókozmetika)

Sebõk Márta

EURO 5 DIESEL MOTOROKHOZ
AD-BLUE ADALÉK KAPHATÓ

Okl. közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló
6050 Lajosmizse, Deák F. u. 2/A
Tel.: 76/555-018, Tel./fax: 76/555-019
E-mail: sebokaudit@sebokaudit.hu

6050 Lajosmizse, Gyártelep
Tel.: 76/356-200, Fax: 76/555-014
Nyitva tartás: hétköznap 6-20-ig
Hétvégén: 6-18-ig

Kiadja:
Farkas Galéria Bt.
Szerkesztõ: Koloh Elek
Munkatársak:
Klingert Gizella, Fehér Tímea,
Zimacsek Márta, Rácz Attila
Nyomtatás:
Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892
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Hagyományőrző csutorások
A Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor ismét benépesült a napokban
Lajosmizsén. A közös
éneklések, zenélések
és táncok mellett a
mesemondásokból, a
különbözõ elõadásokból, bemutatókból,
kézmûves foglalkozásokból (agyagozás,
nemezelés, textilmunkák, fafaragás, kosárfonás, bõrözés, szövés, hangszerkészítés
stb.) sem volt hiány az
elmúlt egy hét során. A
moldvai, gyimesi zenészek kísérte táncház különösen nagy sikert aratott a táborozók körében, ahogy a
kárpátaljai magyar népballadákkal kapcsolatos elõ-

A folytatást a következõ ötven évre új szolgáltatás beve-

Példás összefogással épült

Játszóteret avatnak

adás is. Remekül sikerült a
hagyományõrzõk pénteki
kecskeméti strandfesztiválja,
ahogy a huszonharmadik alkalommal
megrendezett

Ötven esztendeje az
Önök szolgálatában
Takarékszövetkezetünk
megalakulásának 50. évfordulóját ünnepeltük április
11-én Lajosmizsén. Fejlõdésünket nulláról indulva, 11
ezer forintnyi részjegy értékkel, három munkatárssal
kezdtük meg. Ma 13 milliárdos mérleg fõösszeggel, 14
teljes körû kiszolgálást biztosító kirendeltséggel és 98
munkatárssal állunk az
Önök rendelkezésére Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Hernád, Inárcs,
Ócsa, Újhartyán, Újlengyel,
Kakucs, Pusztavacs, Felsõpakony, Felsõlajos, Lajosmizse és Kecskemét településeken.

5

zetésével indítottuk. Teljes körû
DEVIZA SZÁMLA
vezetéssel,
pénzváltással
állunk kedves tagjaink, ügyfeleink
rendelkezésére.
Bízunk benne, hogy új szolgáltatásunk megismerésével
mind többen veszik igénybe
a mi munkánkat.
Köszönjük 5o éves töretlen
bizalmukat! Együtt szeretnénk
ünnepelni centenáriumunkat
azokkal a start számlás kisgyermekeinkkel, akik akkor
50 évesek lesznek!
A bizalom összeköt! Tagjaink, üzleti partnereink részére
kívánunk eredményes gazdálkodást a mi munkánk
közremûködésével!
Birinszki Pálné
elnök-ügyvezetõ
és munkatársai

Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor
szombat esti gálamûsora is,
amirõl televíziós felvétel készül.

A közelmúltban zárult az
idei mizsei Fürkész tábor. Az
öt nap alatt volt sok móka,
kacagás és senki nem felejtette otthon a jókedvét. A gyerekek között volt már több

Lajosmizse központi parkjában emberemlékezet óta
volt játszótér. Csakhogy mára elöregedtek a hinták és a
mászókák, a játékok
egy része balesetveszélyesnek bizonyult,
és egyéb tekintetben
sem feleltek meg az
uniós elvárásoknak.
Ezért döntött úgy a város vezetése, hogy a régi helyén
egy új, korszerû játszóteret
építtet a mizsei gyerekeknek.
Basky András polgármestertõl megtudtuk, hogy pályázat útján három és félmillió
forintot sikerült nyerniük. Ez
az összeg megduplázódott,
amikor hozzátették a polgár-

mesteri bálból befolyt bevételt, illetve a helyi vállalkozók,
polgárok adományait. Többen – akiknek pénzzel nem
állt módjukban – munkájukkal segítették az új játszótér
felépítését. Majd az önkormányzat is mélyen a zsebébe
nyúlt, hogy az idei Lajosmizsei Napokon ünnepélyesen

Fürkész tábor
éve visszajáró táborozó, de
szép számmal akadtak újoncok is. A kézmûves foglalko-

Új kerékpárút
A Gazdasági Minisztériumtól 50 millió forintot nyert
pályázat útján kerékpárút
építésére a lajosmizsei ön-

Egyrészt ennek az útszakasznak a hatalmas forgalma, másrészt pedig az indokolta a kerékpárút létesítését,

kormányzat. Ennek köszönhetõen a Kecskemét felé vezetõ út mellett, a 70-estõl a
73-as kilométer szelvényig, új
aszfaltcsíkon kerekezhetnek
ezentúl a biciklisek, amit hivatalosan augusztus 22-én
15 órakor, a Lajosmizsei Napok keretében adnak át a
forgalomnak.

hogy igen sok üzem, vállalkozás található a környéken,
ahová az emberek többsége
biciklivel jár dolgozni. Basky
András szerint nem realitást
nélkülözõ ábránd csupán az
az elképzelés, hogy néhány
év múltán egészen Kecskemétig nyújtózkodjon ez a kerékpárút.

zások mellett a táborozól ellátogattak a Vackor Erdei Iskolába, ahol a természettel,

átadhassák a több mint 13
millió forint ráfordítással létesült gyermekparadicsomot.
A játszótér megalkotásánál
nem csak a praktikusságra és
a biztonságra koncentráltak,
hanem az esztétikumra is,
hogy az új létesítmény környezetbe illõ legyen.

az íjászattal és a kullancsokkal ismerkedtek meg. Nagy
kiránduláson vettek részt Visegrádon, ahol megcsodálhatták a reneszánszkori Királyi Palotát és a Fellegvárat.
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Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet

Lajosmizsei Cseh Pékség

Nehezebb talpon maradni

Hagyományos minőség,
korszerű technológia

A lajosmizsei székhellyel mûködõ Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet
telephelyén korábban egy diszkó volt, ennek az épületét alakították át az uniós elvárásoknak megfelelõ, korszerû tejüzemmé. A cég jelentõs fejlõdését jelzi, hogy ma már öt megye ötszáz termelõjétõl napi 45 ezer liter tejet vásárolnak fel,
aminek minõségét saját laboratóriumukban ellenõrzik, a
pasztõrözést saját hõkezelõ üzemükben végzik, s a tároló kapacitásuk meghaladja a 66 ezer litert. A tulajdonos mégis
elégedetlen.
– Tavaly igen jó volt az
olasz exportunk, ellentétben
az idei esztendõvel – magyarázza Puskás Ferenc. – A kivitelünk teljesen visszaesett a
forint erõsödésével, illetve az

energiaárak növekedésével.
Utóbbit a jelentõsen felfejlesztett logisztikai rendszerünkön keresztül érezzük. Van két
kamionunk, melyek egyenként 25 ezer liter tej szállítására alkalmasak. Hét kisebb
gépkocsink 25-30 hektós tartályokkal van felszerelve.
Minden nap úton vannak,
hogy begyûjtsék a tejet a termelõktõl, illetve, hogy tovább
szállítsák
a
feldolgozó
acégeknek. Jelenleg két nagy
ilyen hazai partnerünk van, a

A gazdasági nehézségek ellenére is megõrizte piaci pozícióit
a Cseh Pékség lajosmizsei üzeme, amelynek kemencéibõl a
fogyasztók körében népszerû termékek sora kerül ki napról
napra. A húszfõs helyi kollektívát irányító szakember szerint
átalakulóban van a kereslet: mind többen keresik a barna
kenyeret, s továbbra is nagy népszerûségnek örvendenek a
kiflik és a zsömlék.

Sole-Mizo és a Tolnatej Zrt.
Persze most a feldolgozók is
nagy bajban vannak…
– Mindent a piac határoz
meg. A megerõsödött forinttal a nagy áruházláncok ol-

csóbban jutnak a külföldi tejtermékekhez. Friss információm van például arról, hogy
Dániából most olyan sajtot
importálnak, aminek 580 forint kilója. Ha belegondolok,
hogy egy kilónyi sajt elõállításához 11 liternyi tej kell, akkor ennek a sajtnak az ára
alacsonyabb, mint a szükséges mennyiségû magyar
alapanyagé. S akkor még a
feldolgozási, szállítási és
egyéb költségekrõl nem is
beszéltünk. Hogy lehet ezek-

kel a külföldi
termékekkel
versenyezni?
Esetleg úgy,
ha
tovább
csökkentjük a
felvásárlói
árat, de akkor meg a
gazdák kerülnek tragikus
helyzetbe. Ez
viszont az áruházláncokat
nemigen érdekli.
– Szerintem a magyar tej
ilyen rossz helyzetben még
nem volt, az elmúlt nyolc évet
tekintve, mint most – mondja
keserûen a 15 dolgozót foglalkoztató lajosmizsei cég tulajdonosa. – Ilyen gazdasági,
piaci helyzetben talpon ma-

radni, valóban csak mindennapi küzdelmekkel lehetséges. S ha sikerül rengeteg
munkával némi haszonra
szert tenni, akkor azt egyszerûen lenyúlhatják mások, a
magyar vállalkozói anomáliákból
eredendõen.
A
Ceglédtej Zrt. például két
éve csõdöt jelentett, s azóta
is tartozik cégünknek 154
millió forinttal. Ennek ellenére mi tisztességesen rendeztük minden adósságunkat. A
mai napig korrektül, a megbeszélt idõre – sõt, ha valaki
gondban van, még hamarabb is – fizetünk minden hónapban a termelõknek a tejért. Mert mi azt valljuk, hogy
a megbízhatóság alapvetõ
követelmény.

6050 Lajosmizse, Gyártelep 5.
E-mail: adacsi.friz.tej@selcom.hu
Tel./fax: 21/380-8823, 20/314-0999

Lajosmizsei Szil-Coop

Törzsvásárlók áruháza
Több mint másfél évtizede
igyekszik kielégíteni a lajosmizsei vásárlói igényeket a
kecskeméti székhelyû Szilvási
és Tsa Bt. Ez a törekvésük jelentõs lendületet kapott öt
esztendõvel ezelõtt, amikor
új Szil-Coop Áruházat nyitottak a Széchenyi utcában. A
négyszáz négyzetméteres üzlet népszerûsége, gazdag
árukínálatának köszönhetõen a kezdetektõl töretlen.
– Naponta 700-800 vevõ
tér be hozzánk, s büszkén elmondhatjuk, hogy túlnyomó
többségük törzsvásárló –
mondja az áruház vezetõje,
Nagy Józsefné. – Nyolc-kilencezer féle árucikket kíná-

hálózattal rendelkezünk –
közülük szép számmal van
helyi termelõ is –, és partnereink igyekeznek megfelelni
magas minõségi elvárásainknak.

lunk jelenleg. Vagyis vevõink
hûsége valószínûleg annak is
köszönhetõ, hogy nálunk
minden egy helyen megvásárolható, ami egy háztartás-

ban szükséges. Ugyanakkor
folyamatosan arra törekszünk, hogy minden termékbõl frisset, kiváló minõséget
kínáljunk. Jelentõs beszállítói

– A különbözõ akciók
ugyancsak sok vevõt vonzanak áruházunkba. A Reál üzletlánc – amelyhez mi is tartozunk – havonta hirdet két-háromszáz áruféleségre kéthetes kedvezményes akciót, és a
Szil-Coop is rendszeresen
kedveskedik vásárlóinak, leszállítva 15-20 termék árát.
– Jelenleg 26 dolgozója
van áruházunknak. Az elmúlt
öt évet tekintve a fluktuáció
elenyészõ volt nálunk. Valamennyi eladónk szakképzett,
s valamennyi lajosmizsei. Vagyis szinte minden vevõnket
személyesen ismerik, az igényeiket, vásárlási szokásaikat
szintúgy. Ezek a közvetlenebb
kapcsolatok ugyancsak nem
mellékesek a kereskedelemben, s bizonyosan szintén
közrejátszanak abban, hogy
ilyen jelentõs törzsvásárlói
körrel dicsekedhetünk.

– 1992-ben vette át az itteni üzemet a Hírös Sütõipari
Rt.-tõl a kecskeméti székhelyû Cseh Pékség. A családi
vállalkozás az elmúlt bõ
másfél évtizedben jelentõs
fejlesztéseket, korszerûsítéseket hajtott végre a lajosmizsei
pékségben. Megõrizve a hagyományos technológiát,
modernizálódott a géppark,
így többek között digitális kijelzésû kelesztõ kamra, ener-

ban dolgozni, és a magunkkal szemben támasztott minõségi követelményeket figyelembe véve a lehetõ legracionálisabban kihasználni
kapacitásainkat – ad látleletet a szakember, hozzáfûzve:
a gazdasági nehézségek ellenére nem veszítettek el
egyetlen boltot és közintézményt sem, s így sikerült
megõrizni piaci pozíciójukat.
De ugyancsak állandóságot

giatakarékos kemencék, illetve 21. századi színvonalú ládamosó és fertõtlenítõ gépsor került gyáregységünkbe –
magyarázza Kalocsa Jánosé
Zsuzsa, a lajosmizsei üzem
vezetõje, aki azt is megemlíti,
hogy egy néhány évvel ezelõtti nagyberuházás keretében megújultak a szociális
létesítmények és megszépült
az épület homlokzata is. A
további „csinosítás” jegyében
pedig belsõ festésre került sor
ebben az esztendõben. A
globális élelmiszerválság és a
gazdasági nehézségek mindamellett érzékelhetõen beszüremkednek a mizsei pékség mindennapjaiba is.
– Napi tapasztalat az alapanyagok és az élelmiszerek
árának emelkedése. Nekünk
is emelni kellene az árakat,
ám a növekvõ költségeket
eddig nem érvényesítettük,
így egyelõre nyomott áron kínáljuk termékeinket. Helyette
igyekszünk még hatékonyab-

visz a munkába az utánpótlás-nevelés fontossága: nyaranta szakmunkástanulók
töltik szakmai gyakorlatukat
az üzemben, amely majd egy
éve megkapta az oktatóhely
minõsítést is. S hogy milyen
sütõipari termékeket favorizálnak a Lajosmizsén és környékén élõ emberek közel
két évtizede?
– Kemencéinkben sül a fogyasztók körében népszerû
házi jellegû vekni, illetve a
három magvas, a burgonyás, valamint a félbarna kenyér. Utóbbi térnyerése a fogyasztói szokások átrendezõdésére enged következtetni.
Töretlenül népszerûek a
zsemlék és a kiflik, amelybõl
tejes, vajas, sós, korpás és
szezámmagos egyaránt készül. Naponta átlagosan 1315 mázsa kenyér és 10-12
ezer péksütemény kerül ki az
üzembõl, amely ezúton is köszöni a partnerek és a vásárlók megtisztelõ bizalmát!

2008. augusztus 17.

Lajosmizse Ünnepe

Összetartó protestánsok
A lajosmizsei református
eklézsiának viszonylag kevés
tagja van. A város lakosságának mintegy huszad része
református – tudtuk meg Bérces István nagytiszteletû úrtól,
a közösség lelkészétõl.

úgy, mint a szórványban,
Ladánybenén és Felsõlajoson. Örömmel mondhatom,
hogy a városvezetéssel jó a
kapcsolatunk. Az erre a ciklusra megválasztott polgármester, Basky András is ta-

mához viszonyítva hatalmas
templomépület
tetõzetét
például csak úgy tudtuk felújítani, hogy a templomkertet meg kellett kurtítani, eladtunk egy házhelyre valót
belõle, és az árából tudtuk a

– Körülbelül kétszázan járnak kisebb-nagyobb rendszerességgel az ünnepi vagy
vasárnapi alkalmakra, és
ennyien adakoznak. Az elmúlt évben nyolc évfolyamon hetvenöt hittanosunk
volt. Intézményeink nincsenek, de például a szociális
otthonban jelen vagyunk,
rendszeresen vannak imaórák, istentiszteletek éppen

gunk, presbiterünk. A képviselõ-testület jóindulattal tekint ránk, számíthatunk rájuk, és õk is miránk. Legfõbb
feladatunk, hogy a templomot és környékét, az eklézsia
épületeit úgy rendezzük, úgy
tartsuk fent, hogy méltó lehessen a hely a maga tisztes
hivatásához. Nem kis anyagi
megterhelést jelent ez számunkra. A gyülekezet létszá-

kiadást fedezni. Szerencsére
a közösségünk hite erõs, az
összetartás eredményei jól
érzékelhetõk. A mai vasárnapon Jézus bíztató kérõ
gondolatait idézem majd
Máté evangéliumából, hogy
„Kövessetek Engem!” Ez a
maiaknak is szól, és ez az
invitáló segít is bennünket,
hogy itt a földön is, de odaát is célt érjünk.
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Az ősök erős hitével
Csodálatosan szép római katolikus
templom, pazar rózsakert, szobrok, mûtárgyak, harangjáték, tágas plébánia, zarándokhelyhez illõ kegytárgyak, monumentumok és lelkes, hûséges hívõ csapat. – Röviden talán így is jellemezhetnénk a Szent
Lajosról elnevezett lajosmizsei egyházközséget, melynek plébánosa a jeles kanonok, fõesperes, Süveges István atya. Aki
hétköznap és vasárnap szinte minden pillanatát megosztja híveivel.
– Ez egy jász vidék, én is és a hívek
többsége is jász, akik a zsigereikben hordják a vallásosságot – mondja István atya. –
Ennek ellenére természetesen mi is ebben
a társadalomban élünk, nem vonhatja ki
magát Lajosmizse sem a világban zajló
eseményekbõl. Ez azt jelenti, hogy itt is észrevehetõ, hogy vannak templomon kívüli
házasságok, és nem mindenki keresztelteti
meg újszülött gyermekét, csak talán ezek
vannak kisebb számban. Azt is látnunk
kell, hogy ez a tájék mindig a mezõgazdaságból élt, és azt nem kell senkinek sem
magyarázni, mit jelent ma Magyarországon élelmiszertermeléssel foglalkozni. Általában szegénységet, gyengülõ reményt,
súlyosbodó szociális gondokat látni, és ez
a folyamat még nem is ért el a mélypontjához. Természetesen az egyháznak nagyobb odafigyeléssel és gondos szeretettel
kell a hívek gondjával-bajával foglalkozni.
Szerencsére a város új vezetése kikéri a
plébános és a képviselõ-testület véleményét a döntéseknél, számít ránk a tervek
megvalósításánál, és mi is számíthatunk a
segítségre, ha a szükséges fejlesztésekre
gondolunk. Számos szép feladat áll elõt-

tünk, ki kell cserélnünk a templom ablakait, hiszen drága az energia, ráadásul – ezt
örömmel mondhatom – egyféle zarándokhellyé is lettünk, a vallásos turizmus egyik
alföldi központja. Jönnek megnézni a szép
templomot és a kiállított sokféle nemzeti és
vallási rekvizitumot is. A Lajosmizsei Napok
rendezvénysorozat is sok vendéget hív városunkba, reméljük, hogy templomunkban
is találkozhatunk sokukkal.

35 éves a Lajosmizsei Tanyacsárda

Minőség, állandóság és vendégszeretet
Három és fél évtizeddel ezelõtt, 1973-ban összetalálkozott
néhány vendéglátós fiatalember Lajosmizsén, ahol éppen akkor nyílt meg a Tanyamúzeum, bemutatva országnak-világnak a magyar puszta múltját, jelenét. És arra az elhatározásra jutottak, hogy nyitnak egy csárdát a múzeum szomszédságában. Eltökélték, hogy megvalósítanak egy hagyományokhoz hû, de mégis újfajta vendégfogadási kultúrát. Mégpedig
úgy, hogy a finom falatok és nedûk mellé nem elcsépelt folklórmûsorokat tálalnak, hanem a puszta máig is élõ, hamisítatlan valóságát idézõ programok személyes közremûködõjévé teszik a vendégeket.
A csárda és az udvarház
úgy terebélyesedett, ahogy a
vendégek serege nõtt. Azután 1992-ben, a régitõl néhány kilométernyire, a lovas
telep mellett felépült az Új
Tanyacsárda, ami már igazi
programközpont és akár
ezer vendéget is tud egyszerre fogadni. A természetkedvelõk és a lóbarátok részére
pedig külön vendégház létesült.
Az egykori fiatal vendéglátósok egyike Garaczi János
volt, aki azóta jelentõs köztiszteletnek örvend, és megkapott szinte mindent díjat,
amit ebben a szakmában
kapni lehet.
– Édesanyám azt mondta,

Pusztaötös

rénynek, de maximumra törekvõnek. Aki a vendéglátást
a szó legnemesebb értelmében szolgálja. Nem tagadja:
néha bizony kissé feszeng az
öltönyben, jobban érzi magát a fehér köpenyben. Az õ
igazi lételeme a konyha.
Garaczi János 1964-ben
kezdett el segédként dolgozni, 1968-ban pedig már a
kecskeméti Toronyház Étterem konyhafõnöke volt. Ezután következett a Park Étterem, majd az Aranyhomok
Szálloda. Beosztott szakácsként kezdett, de egykettõre
séf lett. Innen egyenes út ve-

hogy szakácsnak menj fiam,
akkor sosem fogsz éhen halni. És ez az intelem végleg
eldöntötte, hogy a dohányipari technikum vagy a kõmûves szakma helyett a sütés
és a fõzés tudományát fogom kitanulni –
emlékezik
a
kezdetekre a
ma már Venesz
József-díjas
mesterszakács,
a magyar szakács olimpiai
válogatott trénere, a Tanyacsárda messze
földön híres séfje.
Garaczi János egyébként
máig megmaradt annak, aki
több mint 45
évvel ezelõtt a
fakanalat választotta: sze- Nyáresti hangulat a Tanyacsárda udvarán

zetett a Tanyacsárdához, korszerû táplálkozás hívei, a
Kocsikázás
amit ma már õ vezet. Hu- vegetáriánusok is könnyen
szonévesen is tucatnyi tanuló tudnak választani.
sorsát egyengette. A szakma
– Gyakran éri a magyar
színe-java mellette tanulta konyhát az a vád, hogy
meg a fortélyokat.
klasszikus ételek szûk válasz– Én hiszem,
hogy erre a
szakmára születni kell! – vallja
ma is. – Folytonos, szüntelen
tanulással, nagy
alázattal és elhivatottsággal
maradhat csak
alkotó séf az,
aki ezt a pályát
választja.
–
Véleményem szerint a
Tanyacsárda sikere, népszerû- A neves mesterszakács, Garaczi János (balra), gyakran kerül rivalda fénybe
sége a minõség,
az állandóság és a vendég- téka miatt nem állja meg a ja a neves szakember. Éppen
szeretet erõs pilléreire épült. helyét a nemzetközi gasztro- ezért nem véletlen, hogy
A kezdetektõl folyamatosan nómiai kínálatban. Holott a Lajosmizse legnépszerûbb,
fejlesztjük a konyhát, és az magyar konyha rendkívül leglátogatottabb nevezetesalapanyagokban is ragasz- gazdag és sokrétû. Az étter- ségeként is emlegetik sokkodunk a magas színvonal- meken, a hazai szakembere- sok éve már a sajátos hanhoz. A félkész ételek divatja ken múlik, hogy mennyit mu- gulatú Tanyacsárdát.
bennünket elkerült. Megõriz- tatnak meg ebbõl a világtük a hagyományos ízeket, nak. Nem ismerek még egy
miközben az új kor új igé- nemzetet, ahol annyiféle lenyeit is beépítettük kínála- vest készítenének például,
tunkba. Nálunk ugyanazt az mint nálunk. Én hiszem,
ízt kapja ma, aki ragulevest hogy a magyar ételeknek
rendel, mint tíz évvel ezelõtt. igenis van helyük a nemzetMiközben az étlapról már a közi gasztronómiában – állítCsikós bravúr
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Fergeteges falunap Felsőlajoson
A hagyománynak megfelelõen, a Lajosmizsei Napok
rendezvénysorozatot megelõzõ hétvégén, ismét falunapi ünnepséget rendeztek Felsõlajoson. Mint mindig, ez
alkalommal is dalos ébresztõ szökkentette talpra a falubelieket, s a mizsei Városi Kórus, illetve a helyi óvodások és iskolások mûsora színesítette a rendezvénysorozat megnyitó ünnepségét.

– Községünk képviselõtestülete nevében köszöntöm
a falu lakóit, a kedves ven-

dégeket a hatodik falunapi
rendezvényünk alkalmából –
mondta beszédében Csordás László, a település polgármestere. – Köszöntöm
azokat is, akik az elmúlt egy
évben költöztek hozzánk, lakóhelyüknek Felsõlajost választva. A falunap egy olyan
esemény lett nálunk, amely
szép emlékeket, élményeket
hagy az emlékezetünkben.
Úgy gondolom, ez egy ter-

Ország Petra mesemondó

A Lajosmizsei Városi Kórus

Csordás László

mészetes reakció, hisz látjuk
egymás arcán, hogy jó érzés
együtt lenni. Ezek az emberi
vonások azok, amelyek egy
kis településen az egymás
iránti tiszteletre, megbecsülésre utalnak, és családias
hangulatot kelt bennünk.
Igen! Ezek azok az értékek,
amelyek egyre jobban kihalóban vannak. Pedig sokat
veszítenek azok, akik ezekre
nem vigyáznak, akik nem
ápolják gondosan a szeretet
és a tisztelet virágoskertjeit.
Erre sosem szabad sajnálni
az idõt, ebben a rohanó világban.
– Falunapunk talán azért is
válhatott egy szép hagyománnyá az évek során, mert
finom ételek és italok mellett,

Fémipari Kft. (vállalkozások környezete)
Török Béla (legvirágosabb udvar)
Czigány Lajos (elismerésre méltó kert)
Nagy László (legszebb külterületi kert)
Külön elismerésben részesült: Ubornyák

Felsõlajos Községért Kitüntetõ címet adományoztak a
falunapi ünnepségen Keresztes László nyugalmazott mérnöknek, a helyi önkormányzat képviselõjének.
– A Keresztes család meghatározó a falunk életében,
hiszen kertészeti tevékenységükkel munkalehetõséget biztosítottak az itt élõknek, mindig tisztelve és becsülve a
munkásembereket. Településünk szülötte, Keresztes László
szorgalmával, odaadásával,
becsületével meghatározó közösségi ember a falunk életében – mondta Csordás László
polgármester a kitüntetettrõl. –
Fiatal szakmérnökként, a helyi
szövetkezet vezetõségében
dolgozott, és a település fejõdéséért sokat munkálkodott.
Évek hosszú során keresztül a
lajosmizsei testületekben képviselte kis lakóközösségünk érdekeit. Postánk és óvodánk
megépítésében elévülhetetlen
érdemei vannak, a tanyán élõ

húst, kakast-tyúkot tokoltunk, krumplit, hagymát pucoltunk, kiállítást rendeztünk, mûsorokat szerveztünk. Ebédünket a fõzõmesterek 20 bográcsba tudták
beleszorítani, amihez majd
jó étvágyat kívánok!
– Kezdõdjék hát az ün-

tották meg a faluház nagytermében azt a sokszínû kiállítást, amit Skultéti Árpád
festõmûvész, Gergely István
fafaragó, Rimóczi László
Ízkovács és grillázsguru alkotásaiból, illetve óvodások
és iskolások rajzaiból, felnõttek kézimunkáiból ren-

Lászlóné, Török László és Gyurgyik Gyuláné.

A kitüntetett
emberek életkörülményeinek
javítása érdekében, a tanyai
villamosítási programban kimagasló sikereket ért el. Felsõlajos önállósága óta a település képviselõje. Korát meghazudtoló lendülettel vesz részt
a közösségi életben, véleményével, észrevételeivel mindig
jobbító szándékkal segíti a
döntéseket a különbözõ fórumokon. Felsõlajos lakóinak

Keresztes László

vényhez, amit ezúttal is nagy
tisztelettel megköszönünk
minden résztvevõ nevében.
Megköszönöm
továbbá
azok önzetlen munkáját is,
akik az elõkészületekben az
elmúlt napokban segítettek.
Hiszen vágni kellett disznót,
birkákat, össze kellett darabolni több mint öt mázsa

Felsõlajosi ovódások

Szép kert, szép környezet
A felsõlajosi polgároknak meghirdetett,
Szép kert, szép környezet elnevezésû
verseny gyõzteseinek névsorát közöljük
az alábbiakban, zárójelben jelölve a
kategóriákat.
Gazsó Istvánné (hagyományos formák,
növények)

lehetõséget kínál a
családias
légkörû
kikapcsolódásra, a
baráti beszélgetésekre, az
ismerkeSokadalom a bográcsok körül
désre. S a
jó hangulat megteremtése, csak raj- Önök között élni és dolgoztunk múlik. Hála Istennek, én ni! – hangsúlyozta Csordás
a mai napig azt tapasztalom, László.
hogy egy ilyen kis közösség– A mai mûsorprogram
ben, amilyen Felsõlajos, lehetõséget ad arra, hogy
még másként értékeljük egy- gazdag élményekkel memást. Még bennünk él a kö- hessünk haza. A helyi vállalzösségért való gondolkodás, kozók, szponzorok ebben az
az egymás iránti tisztelet és a évben is jó szívvel járultak
segítõkészség. Ezért is öröm hozzá a mostani rendez-

nevében köszönjük ezt a fáradtságot nem ismerõ hozzáállását és munkáját.
– Meglepett ez a kitüntetés, ugyanakkor nagyon hálás vagyok érte – nyilatkozta
a kitüntetett. – Lehet, hogy
sokat tettem szülõfalumért a
mögöttem lévõ évtizedek
során, de úgy érzem, nem
eleget. A környezetvédelem
egy óriási terület, s nagy
szívfájdalmam, hogy a
szennyvízcsatorna-rendszer
kiépítését a mai napig sem
sikerült megvalósítani Felsõlajoson.
– Nyugdíjasként paprikát
és szamócát nevelek fólia
alatt – árulta még el a kitüntetett. – A hatvanas évektõl
helyi képviselõ vagyok, vagyis
igyekszem eleget tenni közéleti kötelezettségeimnek is, a
mai napig. És persze ott a
család, az életem napfényes
oldalán. Két fiam van, és két
gyönyörû unokával is megajándékozott a sors. Soha
nem gondoltam, hogy ilyen
csodálatos dolog nagyapának lenni…

Rajzok és kézmûvesmunkák közszemlén

nep! Vigyázzunk egymásra!
Vigyázzunk környezetünkre!
Ünnepeljen együtt ez a
nagy család! És érezzük jól
magunkat!
Az ünnepi köszöntõt és a
hangulatos mûsorszámokat
követõen, Felsõlajosért kitüntetõ címet és aranygyûrût nyújtott at a polgármester Keresztes László helyi
képviselõnek, nyugalmazott
gépészmérnöknek, és elismerésben részesültek a
Szép kert, szép környezet
címmel meghirdetett verseny gyõztesei. Ezután nyi-

deztek. Mellettük a helyi termelõk is közszemlére tárták
kertjeik legszebb terméseit.
Ekkor már az érdeklõdõk
népes seregét csábították
maguk köré a rotyogó üstök, bográcsok, ínycsiklandó illatukkal. Ebéd után a
gyerekek arcfestõk, a MobilKRESZ Park masinái, s az
ugráló vár kínálta játéklehetõségek sokasága várta a
gyerekeket, de nem volt hiány focimeccsekbõl, sportvetélkedõkbõl sem. Délután
csak fokozta a kedélyeket a
mizsei Õszirózsa Népdalkör
és a solti Aranykulcs Mazsorett Csoport mûsora. Este
Demjén Ferenc, Tóth Vera
és a Húz-End-Trogli együttes
koncertjével már tetõfokára
hágott a hangulat, amit utcabál követett kifulladásig.

Arcképfestés
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