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HHúússzz  éévvee  aavvaattttáákk  vváárroossssáá  LLaajjoossmmiizzsséétt..  EEnnnneekk  jjeeggyyéébbeenn  zzaajjlliikk  mmaajjdd  aa  tteelleeppüüllééss  hhaaggyyoommáánnyyooss  rreennddeezzvvéénnyyssoo--
rroozzaattaa  aazz  iiddéénn,,  aauugguusszzttuuss  1177--ttõõll  2200--ááiigg..  AA  rréésszzlleetteess  pprrooggrraamm  ––  bbeennnnee  aa  sszzookkáássooss  mmoottoorrooss  ttaalláállkkoozzóó  ((ffeellssõõ
kkééppüünnkk  ccssaakk  iilllluusszzttrráácciióó!!))  ––  aa  44--55  oollddaalloonn  oollvvaasshhaattóó..  
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Kecskeméten augusztus 20-a
minden esztendõben kiemelt fi-
gyelmet kap, hiszen beépül a vá-
ros legnagyobb rendezvényébe, a
Hírös Hét Fesztiválba. Ez utóbbi
arra hivatott, hogy minden hagyo-
mányunkat híven õrizze, ez a célja
az új kenyér ünnepéhez kötõdõ
programoknak, a mezõgazdasági
termékek bemutatóinak, a család,
a közösség összetartását, erejét
megmutató rendezvényeknek.

Jó alkalom ez arra, hogy meg-
mutassuk értékeinket és eredmé-
nyeinket, hiszen mindkettõben bõ-
velkedünk. Az utóbbi évek fejlesz-
tései, beruházásai világszerte egy-

re ismertebbé tették Kecskemétet,
egyre kedvezõbb hírös városunk
megítélése országos és nemzetkö-
zi szinten egyaránt. 

Az elmúlt egy évünk is szorgos

munkával telt, tovább gyarapítot-
tuk az elõdeink által ránk hagyott
örökséget, és továbbra is azon
dolgozunk, hogy élhetõ, kultúrá-
ban, tudásban, lehetõségekben
gazdag várost teremtsünk. Errõl
szólnak a befejezett, a folyamat-
ban lévõ és az elõkészítés alatt ál-
ló fejlesztéseink.

Mondhatnánk: Kecskeméten
augusztus 20-a egy hétig tart.
Méltó módon ünneplünk, hiszen
az élhetõ városnak szerves része a
gazdag programkínálat, amellyel
ugyancsak elismerést vívott ki ma-
gának a Hírös Hét Fesztivál. Ezen
a városi rendezvényünkön –
ahogy a többi nagyszabású prog-
ramsorozataink szervezésekor is –
különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a hétköznapokat minél több-
ször ünnepnek tekinthessék a
kecskemétiek és az ide látogatók. 

DDrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr
ppoollggáárrmmeesstteerr

Ünnepi gondolatok
AAuugguusszzttuuss  2200..  kköözzeelleeddttéévveell  aazz  áállllaammaallaappííttáássrraa,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  kkiirráállyyuunnkk--
rraa  eemmlléékkeezziikk  MMaaggyyaarroorrsszzáágg::  aa  nnaaggyyvváárroossookkbbaann  ééss  aa  kkiisstteelleeppüülléésseekkeenn
eeggyyaarráánntt  lláázzaass  kkéésszzüüllõõddééss  eellõõzzii  mmeegg  aa  nneemmzzeettii  üünnnneeppeett..  FFeelliiddéézzzzüükk
mmúúllttuunnkkaatt,,  vviisssszzaattaalláálluunnkk  ggyyöökkeerreeiinnkkhheezz..

A Pintér Művek hadiparkja
13. oldal
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Kedvezményes üdülési lehetõséget kínálunk:
3 nap/2 éj/2 fõ részére reggelivel, korlátlan wellness-részleg,
ingyenes zárt parkoló és WI-FI (az étteremben) használatával:

hétköznapi (H-P) idõszakokban: 28.700 Ft/csomag (2 fõ részére)
hétvégi (P-V) idõszakokban:       31.700 Ft/csomag (2 fõ részére)

3. személy szállásdíja (ugyanazon szobában, pótágyon történõ elhelyezés esetén) 

4 éves korig 2.500 Ft/fõ/éj, 4-14 éves korig: 5.100 Ft/fõ/éj
14 éves kor felett: 7.000 Ft/fõ/éj

Az árak a helyi idegenforgalmi adó összegét (450 Ft/fõ/éj 18 éves kor <) nem tartalmazzák!

AJÁNLATUNK 2013. AUGUSZTUS 31-IG ÉRVÉNYES!
Elõzetes idõpont egyeztetés elérhetõségeink bármelyikén megtehetõ.

ÁGNES HOTEL – HÉVÍZ
Telefon: 06-83/340-450 Fax: 06-83/343-218

agneshotel.heviz@gmail.com; www.agneshotel.hu

Befektetők,
figyelem!

Családi okok miatt kedvezõ
áron eladó Solymáron kétszin-
tes, 2 lakásos exkluzív társas-
házban: 600 nm-es luxusla-
kás, 5 szobával, ugyanennyi
fürdõszobával, nagy nappali-
val, sok terasszal, bárral, több
gardróbbal, hatalmas nyitott
tetõtéri terasszal, lifttel, az ud-
varon úszómedencével, gyö-
nyörû kilátással. 

Ára: 32 millió Ft.
Érdeklõdni a 0066//3300--669966--77335511-es

telefonszámon lehet.

PPoollggáárr  PPeettii – a Class FM sing up comedy-s, zenés humoristája – fõzött,
szórakoztatott és ételt osztott a minap Kecskeméten, a Wojtyla Házban.
Peti szinte csodával határos módon került kapcsolatba e szociális léte-
sítménnyel: megnézte a II. János Pál pápáról szóló, Karol címû filmet,
majd a facebookon rábukkant egy bejegyzésre, amit a szegények étkez-
tetését felvállaló intézmény egyik régi támogatója – Molnár Karolina –
írt, hasonló segítségre kérve a közösségi oldal olvasóit.

– Ennyi véletlen nem lehet! – mondta Peti. – A Karol film után Karo-
linával futok össze a hálón, aki a Karol Wojtyla Barátság Központért
kampányol. Azonnal írtam a hölgynek, hogy vállalok egy fõzést, egy
ételosztást és egy fellépést.

Peti kora reggel már kötényben sürgölõdött a bogrács mellett, finom
babgulyást készítve szegényeinknek, s ebéd elõtt stand up comedy mû-
sorával lepte meg, vidította fel a megjelenteket.

Ebéd és nevetés A természet
szép színei

A Hírös Hét Fesztivál programja-
ként fotókiállítás nyílik augusztus
22-én 17 órakor a kecskeméti
Porta Egyesület dísztermében
(Barátok Temploma udvara),
GGrraacczzáánnéé  TTóótthh  AAnnddrreeaa képeibõl.
A Színek a természetbõl címû
tárlat a Kecskeméti Arborétum, a
város környéki erdõs területek és
a mûvész hetényegyházi kertjé-
nek csodás virágait, illetve állat-
világát mutatja be. A kiállítást
szeptember végéig tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

A kezdetekre emlékezve ünnepelték
Szent Anna napját ezen a nyáron is
a Wojtyla Ház gondozottjai és ál-
landó támogatói. Hiszen hét évvel
ezelõtt, ezen a napon határozták el,
hogy az önkormányzat egykori csa-
ládsegítõ központját, a romos, el-
hagyott Egressy utcai épületet fel-
újítják, átalakítják a szegény csalá-
dok rendszeres étkeztetésére.

A program az intézmény elõtt fel-
állított II. János Pál pápát ábrázoló
szobránál kezdõdött, ahol FFaarrkkaass--
nnéé  PPáásszzttoorr  JJoolláánn, a ház vezetõje be-
szélt eddigi munkájukról, életükrõl,
sikereikrõl.

A koszorúzást követõen az ün-

nepség az ebédlõben folytatódott,
ahol ddrr..  PPrroovvaazznniikk  BBaalláázzss, a család-
védelmi osztály vezetõje, a város
nevében köszönetet mondott a köz-
pont vezetõségének és dolgozói-

nak, hogy egy ilyen szép, összetar-
tó közösséget tudtak létrehozni.

Ezután ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr
fõplébános nyitotta meg a Wojtyla
Ház legújabb tárlatát, az Emberi ar-

cok címû portréfotó kiállítást, mely
a központba járók életét, program-
jait, mindennapjait mutatja be.
Majd megáldotta a házat és a je-
lenlevõket.

A program FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff intéz-
mény alapító köszöntõjével folyta-
tódott, aki bemutatta Ferenc pápa
nemrégiben érkezett apostoli áldá-
sát, melyet a Wojtyla Háznak és a
benne mûködõ Szenteste Alapít-
ványnak küldött. Az intézmény ve-
zetõsége a „Szeretet asszonyai” ki-
tüntetést ez alkalommal JJuuhháásszz
SSáánnddoorrnnéénak és ddrr..  BBáálliinntt  AAnnnnáának
– a Wojtyla Ház két rendszeres tá-
mogatójának – adta át.

Kecskeméti Wojtyla Ház

Szent Anna ünnepén

BBaallrróóll  jjoobbbbrraa::  JJuuhháásszz  SSáánnddoorrnnéé,,  JJuuhháásszz  SSáánnddoorr,,  FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff,,  
ddrr..  BBáálliinntt  AAnnnnaa,,  FFaarrkkaassnnéé  PPáásszzttoorr  JJoolláánn
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A személyes kapcsolat
ereje

––  EEggyyeessüülleettüükk  mmeeggaallaakkuulláássaakkoorr
mméégg  nneemm  ssookkaatt  hhaalllloottttuunnkk  aazz  iinntteerr--
nneettrrõõll,,  aammii  mmáárraa  áállttaalláánnoossaann  eelltteerr--
jjeeddtt  hhaazzáánnkkbbaann  iiss..  AA  vváállllaallkkoozzóókk
nnaapprraa  kkéésszz  ttáájjéékkoozzttaattáássaa  tteerréénn  mmii
aazz  aa  pplluusszz,,  aammiihheezz  ccssaakk  aazz  ÖÖnnöökk
kklluubb--éélleettéénneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn  jjuutthhaatt--
nnaakk  ttaaggjjaaiikk??  

– Azokban az országokban – és
ilyen Oroszország –, ahol az üzleti
világ elsõsorban a személyes biza-
lomra épül, ott a világháló csak
egy információs adatbázis, de nem
élõ kapcsolat. Sok magyar cég ta-
pasztalta már azt, hogy az inter-
netrõl leszedett e-mail címekre kül-
dött levelekre gyakorlatilag nem
érdemes választ várni. A személyes
kapcsolat erejét nem pótolhatja
semmi sem!

––  HHaattooddiikk  aallkkaalloommmmaall  rreennddeezziikk
mmeegg  õõsssszzeell  aa  mmaaggyyaarr--oorroosszz  ggaazzddaa--
ssáággii  ffóórruummoott..  MMááss  nnáácciióókkaatt  iiss
ggyyaakkrraann  mmeegghhíívvnnaakk  hhaassoonnllóó  üüzzlleett--
eemmbbeerrii  ttaalláállkkoozzóókkrraa??

– Természetesen! Nagyon érde-
kes, hogy egy ilyen találkozó alkal-
mával nemcsak a magyar-orosz
kapcsolatok kerülnek elõ, hanem –
szinte meglepõ módon – a ma-
gyar-magyar és orosz-orosz kap-
csolatok is épülnek. És ilyenkor
mindenkinek hab a tortán az a le-
hetõség, hogy egy harmadik or-
szág cégével is kapcsolatba kerül-
het. Az októberi rendezvényünkre
további 10-12 országból várunk
cégeket, úgymint Németország,
Ausztria, Szerbia, Románia stb.

Sikerek sokasága
––  AAzz  eellmmúúlltt  mmaaggyyaarr--oorroosszz  ttaallááll--

kkoozzóókk  hhoozzttaakk  jjeelleennttõõsseebbbb  kkeelleettii
kkaappccssoollaattookkaatt,,  üüzzlleetteekkeett  aa  ttaaggssáá--
gguukknnaakk??

– A legutóbbi 2011-es rendez-

vényen több mint 200 magyaror-
szági, valamint 50 oroszországi
vállalkozó vett részt. Csaknem fél-
százan voltak jelen szerb, román,
szlovák, ukrán, bolgár, svájci vál-
lalkozók és vállalkozói szervezetek.
Vendégünk volt a Mordovai Köz-
társaság miniszterelnök-helyettese,
Mihail Sztepanovics Sezganov;
Vologda város polgármestere,
Jevgenyij Boriszovics Sulepov; va-
lamint az Orosz Föderáció Keres-
kedelmi Képviseletének magyaror-
szági vezetõje, Leonyid Grigorje-
vics Surigin. A külföldi résztvevõk
elsõsorban Oroszország Szamara
megyéjébõl, Szentpétervár környé-
kérõl, az Altáj Köztársaságból, va-
lamint a Moszkva-környéki Volog-
da és Cserepovec városokból ér-
keztek. Magyarország és Oroszor-
szág kereskedelmi kirendeltségei a
legmagasabb szinten képviseltették
magukat. 

A találkozó igen sikeresnek bizo-
nyult, a magyar és az orosz résztve-
võk egyaránt elégedetten távoztak,
és azonnal megkezdték az ott létre-
jött kapcsolatok üzleti értelemben
való realizálását. A találkozónak
kézzelfogható eredményeként

könyvelhetõ el az is többek között,
hogy hosszú távú régióközi megál-
lapodást írt alá a Vállalkozók Klub-
ja Egyesület Vologda Város Ön-
kormányzatával és Szamara Város
Regionális Információs és Vállalko-
zói Központjával. Ugyancsak
együttmûködési megállapodást
kötött ezen a találkozón a gyõri
Szent István Egyetem és a szamarai
Ûrkutatási Egyetem a hallgatóik és
kutatóik cseréjérõl, illetve közös
kutatási tevékenységekrõl. Ezenkí-
vül a fórumon született alapító ok-
irat, együttmûködési megállapo-
dásokat és szerzõdéseket írtak alá,
pár héttel késõbb pedig egy orosz-
országi orvosi delegáció tett Ma-
gyarországon sikeres látogatást.
Mindezek folyományaként, május-
ban Vologdában sikeresen ren-
deztek meg egy újabb orosz-ma-
gyar üzletember-találkozót. Szin-
tén az V. Magyar-Orosz Nemzet-
közi Gazdasági Fórumon létrejött
kapcsolatokból nõtt ki az az idén
bejegyzésre kerülõ magyar-orosz
vegyesvállalat, amelynek fõ célja
egy magyar mangalicákra épülõ
hatalmas sertéstelep létrehozása
és mûködtetése Oroszországban.

De ugyanehhez a fórumhoz köthe-
tõ egy magyar étterem közeljövõ-
ben várható megnyitása is Csere-
povec városban.

Kormány−szinten
––  ÚÚjjaabbbbaann  jjeelleennttõõss  kköözzeelleeddééss  ffii--

ggyyeellhheettõõ  mmeegg  KKoorrmmáánnyy--sszziinntteenn  iiss  aa
kkeelleettii  oorrsszzáággookk  ––  kküüllöönnöösseenn

OOrroosszzoorrsszzáágg  ––  ffeelléé..  ((SSzzííjjjjáárrttóó  PPéétteerr
llááttooggaattáássaaii,,  PPuuttyyiinn--OOrrbbáánn  ttaalláállkkoo--
zzóó))..  EEzz  jjeelleennttõõsseenn  bbeeffoollyyáássoollhhaattjjaa
aazz  iiddeeii  ttaalláállkkoozzóó  ssiikkeerreeiitt??  

– Feltétlen! Amikor egy kormány
magas szinten képviselteti magát
egy ilyen találkozón – és ugye,
most Varga Mihály Nemzetgazda-
sági miniszter lett felkérve az õszi
fórumunk fõtámogatójának –, ak-
kor minden bel- és külföldi partner
sokkal aktívabban vesz részt a szer-
vezésben. Jelen esetben az itteni
orosz kereskedelmi képviselet is
aktív szervezõpartnerünk, illetve
Moszkvában az orosz Föderációs
Külgazdasági Minisztérium is aktív
támogatónk. Ugyancsak fontos,
hogy ilyen esetben a külföldi oldal
is magasabb állami szinten képvi-
selteti magát a találkozón, ami
azonnal emeli a rendezvény pozitív
megítélését az ottani vállalkozók
körében is. Ezért nagyon fontos az
állam szerepe az ilyen találkozók
sikeres elõkészítésében és lebonyo-
lításában.

Kecskemét lesz 
a díszvendég

––  MMiillyyeenn  sszzáállaakk  kkööttiikk  KKeeccsskkeemméétt--
hheezz??  ÚÚggyy  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  aazz  ookkttóóbbeerrii

nnaaggyysszzaabbáássúú  rreennddeezz--
vvéénnyy  iiddeeii  ddíísszzvveennddééggee
vváárroossuunnkk  lleesszz..

– Bács-Kiskun me-
gyében élünk és dol-
gozunk már 2008
óta a családommal,
a lajosmizsei Liza
Aqua & Conference
Hotel tulajdonos épí-
tõjeként és üzemelte-
tõjeként. Mivel na-
gyon jó a kapcsola-
tunk a megyeszék-
hely vezetõivel, ter-
mészetes volt szá-
munkra, hogy az idei
fórum magyar dísz-

vendégének Kecskemét városát
kérjük fel. Az orosz díszvendég az
Altáj Köztársaság lesz, ahonnan a
külgazdasági miniszter érkezik.

Ha bárkit érdekel az októberi
magyar-orosz fórum, akkor bõ-
vebb információt a wwwwww..vvaallllaallkkoo--
zzookkkklluubbjjaa..hhuu weboldalon talál!

Interjú Ujhelyi Sándor elnökkel
Nemzetközi gazdasági fórumok szervezői
AAzzzzaall  aa  ccééllllaall  aallaakkuulltt  mmeegg  11999900--bbeenn  aa  VVáállllaallkkoozzóókk  KKlluubbjjaa  EEggyyeessüülleett,,
hhooggyy  oollddootttt  bbaarrááttii  llééggkköörrbbeenn  kkaappccssoollaattééppííttééssii  lleehheettõõssééggeekkeett  tteerreemmtt--
sseenn  ttaaggjjaaii  rréésszzéérree,,  iinnffoorrmmáácciióókkkkaall  sseeggííttvvee  eellõõ  üüzzlleettkköörreeiikk  bbõõvvííttéésséétt..
EEzztt  aa  ccéélltt  aallááttáámmaasszzttjjaa  llaappuunnkk  ffrriissss  hhíírree,,  mmiisszzeerriinntt  ookkttóóbbeerr  2244--éénn  ééss
2255--éénn  BBuuddaappeesstteenn,,  aa  HHootteell  HHéélliiáábbaann  rreennddeezziikk  mmeegg  aa  VVII..  MMaaggyyaarr--
OOrroosszz  NNeemmzzeettkköözzii  GGaazzddaassáággii  FFóórruumm  ééss  ÜÜzzlleetteemmbbeerr--ttaalláállkkoozzóótt,,  aammii--
nneekk  ffõõsszzeerrvveezzõõjjee  eezz  aallkkaalloommmmaall  iiss  aa  VVáállllaallkkoozzóókk  KKlluubbjjaa  EEggyyeessüülleett..  EE
cciivviill  sszzeerrvveezzõõddééss  eellnnöökkéévveell,,  UUjjhheellyyii  SSáánnddoorrrraall  kkéésszzüülltt  aazz  aalláábbbbii  bbee--
sszzééllggeettééssüünnkk..  

UUjjhheellyyii  SSáánnddoorr,,  aa  VVáállllaallkkoozzóókk
KKlluubbjjaa  EEggyyeessüülleett  eellnnöökkee

TTaavvaallyy  ttööbbbb  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  mmeeggáállllaappooddáásstt
íírrttaakk  aalláá  aa  ttaalláállkkoozzóónn



2013. augusztus44 XX. LAJOSMIZSEI NAPOK

– Én min-
den visszate-
kintésre ösz-
tökélõ jubile-
umon hang-
s ú l y o z o m ,
hogy mi
la jo sm i z se i
emberek hi-
szünk a jövõben. Optimista, élet-
igenlõ, dolgos nép a miénk,
amely a nehéz idõkben is megta-
lálja a fejlõdéshez szükséges
programokat, feladatokat, és nem
nyugszik addig, amíg nem sikerül
elképzeléseit megvalósítani.

––  JJuuttootttt  iiss  mmiinnddeenn  eesszztteennddõõrree
úújj  lléétteessííttmméénnyy……

– Valóban nincs szégyenkezni
valónk városfejlesztés tekinteté-
ben, különösen az elmúlt öt-hat
esztendõre visszatekintve. Ha
csak az intézményeinket nézzük:
az egészségház korszerûsítése fo-
lyamatos, ahogy az itteni szolgál-

tatások bõvülése is. Közben új
bölcsõdénk épült, korszerûsítet-
tük az iskolánkat, szeptemberben
pedig három új csoportszobát és
egy tornaszobát adhatunk át a
központi óvodánkban, amire
ugyancsak sikerült jelentõs köz-
ponti támogatást nyernünk. Az új
ravatalozónk, az új köz- és ke-
rékpárútjaink, megszépült közte-
reink ugyancsak említést érde-
melnek – hangsúlyozta a polgár-
mester.

––  MMiinnddeezzeekknneekk  aa  ffeejjlleesszzttéésseekk--
nneekk  ––  iilllleettvvee  aazz  eellmmúúlltt  hhúússzz  éévvnneekk
––  aa  mmeeggkkoorroonnáázzáássaa  lleesszz  aa
sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnaa--rreennddsszzeerr  mmeegg--
vvaallóóssuulláássaa??

– Ezt túlzás nélkül kijelenthet-
jük, hiszen egy 2,2 milliárd forin-
tos beruházásról van szó, aminek
a kivitelezése szinte egyidõben
kezdõdik el a mostani jubileumi
ünnepségeinkkel. Több éven át
küzdöttünk ezért a pillanatért.

Szerencsére a lakosság még eb-
ben a nehéz gazdasági helyzet-
ben is támogatta ezt a nagysza-
bású fejlesztésünket, megértve a
csatornázás, illetve szennyvíztele-
pünk bõvítésének környezetvé-
delmi és takarékossági elõnyeit.
Összesen mintegy 32 kilométer-
nyi vezetékhálózat épül ki a most
kezdõdött kivitelezés során. Itt je-
gyezném meg, hogy a belvízelve-
zetõ csatornarendszer megvaló-
sítására, illetve az Iskola-tó fej-
lesztésére beadott pályázatunk is
sikeres volt, így szinte a szenny-
vízcsatorna hálózat kiépítésével
párhuzamosan elkészülhet ez a
jelentõs beruházás is.  

––  MMiillyyeenn  kkiieemmeellkkeeddõõbbbb  pprroogg--
rraammoott  aajjáánnllaannaa  aa  ffiiggyyeellmmüünnkkbbee,,
aa  XXXX..  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk  rreennddeezz--
vvéénnyyeeiitt  tteekkiinnttvvee..  

– Egy fotókiállítás nyílik majd a
mûvelõdési házban, ami Lajos-
mizse elmúlt húsz évének kulturá-
lis eseményeit reprezentálja. Kü-
lön említést érdemel a sportcsar-
nokban megrendezendõ Lajos-
mizse 1993-2013 címû kiállítás
is, amelyen több mint harminc
helyi vállalkozó népszerûsítheti
cége termékeit, szolgáltatásait.
Mellettük az intézményeink, civil

szervezeteink, kézmûveseink,
mûvészeteink, sportköreink is be-
mutatkozhatnak. Összesen több
mint száz lajosmizsei produkciója
lesz látható ezen a nagyszabású
eseményen. Ugyanakkor a Köz-
ponti Parkban augusztus 18-án
mezõgazdasági haszonállat kiál-
lítás nyílik, miközben az iskola
dísztermében vállalkozói- és ag-
rárkonferencia kezdõdik, sok je-
les szakember közremûködésé-
vel. Az új földtörvénytõl az aktuá-
lis állategészségügyi kérdésekig,
a vidékfejlesztéstõl a kamarai
szakképzésekig, a mikro-hitelig,
sok hasznos információhoz jut-
hat, aki részt vesz ezen a rendez-
vényen.

– Természetesen a hagyomá-
nyos programok sem szorulnak
háttérbe, hiszen a motoros talál-
kozót vagy a szokásos fõzõver-
senyt most is sokan várják, ahogy
a helyi mûvészeti együtteseink új
produkcióit is. Az egész rendez-
vénysorozat abban a meggyõzõ-
désben szervezõdik, mint az el-
múlt két évtized minden augusz-
tusán: Lajosmizse mezõvárosias
karaktere, emberléptékû világa
csak akkor marad vonzó, ha
megõrizzük identitásunkat. 

Interjú Basky András polgármesterrel

Húsz éve város Lajosmizse

AAuugguusszzttuuss  1177..
HHeellyysszzíínn::  LLaajjoossmmiizzssee  VVáárrooss  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzaa  ééss  KKöönnyyvvttáárraa

1188  óórraakkoorr::  A Lajosmizse elmúlt húsz évének kulturális eseményeit
reprezentáló fotókiállítás megnyitása 

1199  óórraakkoorr::  Jazz és latin est a színházteremben
Közremûködõk: Botafogo Táncegyüttes, Erdõhegyi
Brigitta énekesnõ, valamint Józsa Vendel és Szögi Szil-
via táncosok 

AAuugguusszzttuuss  1188..
HHeellyysszzíínn::  KKöözzppoonnttii  ppaarrkk

99  óórrááttóóll Családi fõzõnap és gyümölcsös sütemények versenye
Benke László és Kiss Zoltán közremûködésével 
Szervezõ: Lajosmizsei Nõegylet
10 órától Veterán motoros találkozó
Szabadtéri színpadi programok:

1111  óórrááttóóll::  Lufihajtogató bohócmûsor gyerekeknek

1111..4400--kkoorr:: Õszirózsa népdalkör dalcsokor bemutatója
1122..2200--kkoorr::  Mizsei Vadrózsák néptánc csoport fellépése
1133--ttóóll  1166  óórrááiigg::  Kézmûves foglalkozás 
1133  óórraakkoorr:: „Túl az Óperencián…” – Élõ nosztalgia kívánságmû-

sor operettekbõl, magyar nótákból. Fellép: Leblanc
Gyõzõ és Tóth Éva

1144  óórraakkoorr:: Pomázi Zoltánnak, a Bojtorján együttes énekesének
interaktív gyermekmûsora

1155  óórraakkoorr:: Smaragdfa – A zöld jövõ! – Tájékoztató és faültetés. 
1155..1100--kkoorr:: A fõzõnap eredményhirdetése és díjazása
1155..5500--kkoorr::  A Lajosmizsei Horganyrock együttes fellépése
1166..5500--kkoorr:: A  The Psychotic One együttes koncertje 
1177..3300--kkoorr:: Márió-koncert
1188..33oo--kkoorr:: Koncert és táncház a Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egye-

sülettel

KKéétt  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt  aavvaattttáákk  vváárroossssáá  LLaajjoossmmiizzsséétt,,  aammiirrõõll  aazzóóttaa  mmiinnddeenn
eesszztteennddõõbbeenn  mmeeggeemmlléékkeezznneekk  aa  tteelleeppüülléésseenn,,  hhaa  eelljjöönn  SSzzeenntt  IIssttvváánn  nnaapp--
jjaa,,  ssookksszzíínnûû  pprrooggrraammookkaatt  kkíínnáállvvaa  aa  llaakkoossssáággnnaakk  ééss  aazz  iiddee  éérrkkeezzõõ  vveenn--
ddééggeekknneekk..  AAzz  iiddeeii  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  tteehháátt  mmoosstt
uuggyyaannccssaakk  hhúússzzéévveess  jjuubbiilleeuummáátt  üünnnneeppllii..  AA  mmoossttaannii  ––  aauugguusszzttuussii  ––  pprroogg--
rraammookkrróóll,,  vvaallaammiinntt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekk  ttaappaasszzttaallaattaaiirróóll,,  vváárroossffeejjlleesszzttééssii  ttöö--
rreekkvvéésseeiirrõõll  BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárrmmeesstteerr  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaappuunnkknnaakk..

A XX. Lajosmizsei Napok programterve
(augusztus 17−20.)

(folytatás az 5. oldalon)
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1199  óórraakkoorr:: Tia és lajosmizsei csoportjának hastánc bemutatója
1199..3300--kkoorr::  Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar koncertje
2200..3300--kkoorr:: A 4 for Dance tánccsoport mûsora
2211..1155--kkoorr::  A Dred and Doris együttes koncertje
2222  óórraakkoorr::  Tûzijáték
2222..2200--kkoorr:: Utcabál a Rulett együttes közremûködésével

AAuugguusszzttuuss  1199..
HHeellyysszzíínn::  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  ééss  KKöönnyyvvttáárr

1188  óórraakkoorr:: A  Monarchia együttes koncertje saját dalaiból  
1199  óórraakkoorr:: A „Best of L'art pour l'art” címû színházi produkció 

Közremûködik: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Pethõ
Zsolt és Szászi Móni

AAuugguusszzttuuss  2200..
HHeellyysszzíínn::  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  ééss  KKöönnyyvvttáárr

1166  óórraakkoorr::  Ünnepi mûsor 
„Az államalapító” – zenés, táncos produkció a Sziget
Színház elõadásában. Fõszereplõ: Pintér Tibor

1177  óórraakkoorr:: Városi kitüntetések átadása és koszorúzás a Szent Ist-
ván szobornál
Közremûködik: Városi Kamarakórus
Az ünnepség galambröptetéssel zárul.
A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület
programja a Régi Városházán: 

AAuugguusszzttuuss  1177--ttõõll  2200--iigg
KKiiáállllííttáássookk::  HHeellyyttöörrttéénneettii  kkiiáállllííttááss

Ásványkiállítás – Szebenyi gyûjtemény
Kónya-Laczy szoba
Népi jelenetek csuhéból (mini kiállítás)
Élõ népmûvészet
Ünnepi nyitva tartás: naponta 10-19 óráig
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

LLAAJJOOSSMMIIZZSSEE    11999933--22001133  --  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS
HHeellyysszzíínn::  SSppoorrttccssaarrnnookk

A kiállítás megtekinthetõ: augusztus 18-án (vasárnap) 10-tõl 20 óráig,
és augusztus 19-én (hétfõ) 10-tõl-16 óráig 
VVaassáárrnnaappii  pprrooggrraamm
1100  óórraakkoorr::  A kiállítás ünnepélyes megnyitója
1100..3300--kkoorr:: Víz a jövõ! – Ivóvíz minõségjavító program megvalósulása
Lajosmizsén. Elõadó: Kiss Géza vízügyi mérnök, a Bácsvíz Zrt. Nagy-
kõrösi Üzemigazgatóságának vezetõje
1188  óórraakkoorr:: Tombola sorsolás
A vásárlással és kóstoltatással egybekötött kiállítás ingyenesen látogatható.

MMEEZZÕÕGGAAZZDDAASSÁÁGGII    HHAASSZZOONNÁÁLLLLAATT  KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS
HHeellyysszzíínn::  KKöözzppoonnttii  PPaarrkk  ((rrééggii  KKrreesszz--ppaarrkk  rréésszz))
AA  kkiiáállllííttááss  mmeeggtteekkiinntthheettõõ::  aauugguusszzttuuss  1188--áánn  

VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓII--  ÉÉSS  AAGGRRÁÁRRKKOONNFFEERREENNCCIIAA
HHeellyysszzíínn::  FFeekkeettee  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  DDíísszztteerrmmee

IIddeejjee::  aauugguusszzttuuss  1188--áánn  
AA  KKoonnffeerreenncciiaa  pprrooggrraammjjaa::  
1144..0000--1144..1100 A konferenciát megnyitja Bányai Gábor, a Bács- Kis-

kun Megyei Közgyûlés elnöke
1144..1100--1144..4400 Tájékoztatás az új Földtörvényrõl

Elõadó: Kõváriné Dr. Bartha Ágnes tanácsadó
1144..4400--1155..1100 Kistermelõi termék elõállítás feltételei és piacra jutása

Elõadó: Szabadkai Andrea, az Élõ Tisza Szövetség
munkatársa

1155..1100--1155..3300 Aktuális állategészségügyi kérdések – az állatorvos vá-
laszol 
Elõadó: Dr. Varga János Ph.D. kisállat szakállatorvos 

1155..3300--1155..5500 Növényvédelemrõl humán vonatkozások, új kártevõk 
Elõadó: Keresztes Ferenc növényvédelmi szakmérnök

1166..0000--1166..2200  Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 
Elõadó: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Terület-
fejlesztési Irodájának munkatársa

1166..2200--1166..4400 A vidékfejlesztés aktualitásai
Elõadó: Dr. Vén Gabriella, a Homokhátság Fejlõdésé-
ért Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének ve-
zetõje

1166..4400--1177..0000 Kamarai tájékoztató innovációról, szakképzésrõl. Üz-
leti partnerközvetítés regisztrált vállalkozóknak.
Elõadó: Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetõje 

1177..0000--1177..2200 Projektötlettõl a megvalósításig
Elõadó: Gódor Emõke, a Mentoriroda Kft. ügyvezetõje

1177..2200--1177..4400 Fókuszban a pénzügyek 
Elõadó: Szûcs Sándor, a Fókusz Takarékszövetkezet
munkatársa

1177..4400--1188..0000 Mikro-hitel lehetõségek a mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéséért
Elõadó: Balogh Lászlóné, a Bács-Kiskun Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa

A konferencián a részvétel ingyenes. 

Könyvvizsgálattal, könyveléssel,
bérszámfejtéssel, adótanács-
adással és az ezekhez tartozó tel-
jes körû adminisztrációval foglal-
kozik a lajosmizsei Sebõk Audit
Könyvvizsgáló Kft. Ezenkívül part-

nereinek – igény szerint – széles
körû naprakész információkat
nyújt vállalkozásaik vezetéséhez,
a folyamatosan változó jogsza-
bályi környezetben.

SSeebbõõkk  AAuuddiitt  KKöönnyyvvvviizzssggáállóó  KKfftt..
LLaajjoossmmiizzssee,,  DDeeáákk  FF..  uu..  22//AA  ffsszz..11..

wwwwww..kkoonnyyvveelleessllaajjoossmmiizzssee..hhuu
ee--mmaaiill::  

sseebbookkaauuddiitt@@sseebbookkaauuddiitt..hhuu
TTeell..::  7766//555555--001188,,  

3300//660066--44558888
TTeell..//ffaaxx::  7766//555555--001199

Megbízhatóság és naprakész tudás
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A Mizsetáp Kft. immár 18 éve
Lajosmizse egyik meghatározó
cége, jelentõs foglalkoztatója. A
társaság központja, illetve há-
rom állattartó telepe a város
külterületén található, s a közeli
Csemõn is van telepük. Jóízû,
egészséges élelmiszereket (húst,
tojást) állítanak elõ, valamint ál-
lattartókat látnak el saját gyártá-
sú, kiváló takarmányaikkal és
elõnevelt jércéikkel. Célkitûzés-
ük, hogy az eddig elért eredmé-
nyeket túlszárnyalva, a térség
egyre meghatározóbb társasá-
gaként fejlõdjenek tovább, s az
általuk mûvelt szakterületek
mindegyikén profi módon tevé-
kenykedjenek, valamint magas
vállalati kultúrával, modern
technológiával és környezetben
végzett munkája révén nagy el-
ismertség övezze a céget, illet-
ve annak minden egyes munka-
társát.

A cég olyan baromfitartó és
takarmánygyártó vállalkozás,
amely a felhalmozott szaktudá-
sát saját maga és partnerei elõ-
nyére egyaránt kamatoztatja. A
partnereikkel való egy hajóban

evezést komolyan veszik, így so-
kat tesznek a kölcsönös elõnyök
megkeresésére és kiaknázására.
Megbízható mûködésüket, gaz-
dasági, üzleti megalapozottsá-
gukat jól mutatja, hogy a
Mizsetáp Kft-t a határidõre vagy
az elõtt fizetõ, korrekt és megbíz-
ható vállalkozások igen szûk, de
annál nívósabb körében jegyzik.

Saját telepeiken évi 1.300
tonna vágócsirkét, 200 ezer elõ-
nevelt tojó hibrid jércét és 26
millió étkezési tojást állítanak
elõ. Partnereiknek mérhetõ ered-
ményekkel járó, díjmentes és

széles körû szakmai támogatást,
kiváló termékeket (tápokat, ta-
karmány alapanyagokat, vitami-
nokat, elõnevelt és vágóbarom-
fit, étkezési tojást) és szolgáltatá-
sokat nyújtanak. 

Az ország egyik feltörekvõ to-
jásforgalmazó társaságának, a
kecskeméti székhelyû Hírös Ba-
romfi Kft-nek a tulajdonosaként,
felelõsséget vállaltak az ország
hazai termelésû étkezési tojással
való ellátásában, melynek kap-
csán nagyon elõnyös lehetõsé-
get kínálnak a tyúktartóknak, az
állataik gazdaságos takarmá-
nyozására és a megtermelt tojá-
saik értékesítésére. A termékek
Hírös Tojás márkanév alatt or-
szágosan kaphatóak számos
áruházlánc (pl.: Tesco, CBA,
Coop) kínálatában.

A cég térségünk jelentõs fog-
lalkoztatója. Közvetlenül 45 fõ-
nek biztosítanak munkát. Közvet-
ve – a gabonatermelõket, más
állattartókat tekintve – további
50-70 családnak nyújtanak je-
lentõs támaszt. 

A Mizsetáp Kft. elsõsorban ba-
romfi termelési-takarmányozási
specialista. Tápjaik összetétele
teljes mértékben kielégíti az álla-
tok, a vágóhidak és a fogyasztók
egyre fokozódó igényeit. Takar-
mányaikat folyamatosan fejlesz-
tik és saját állatállományaiknál
tesztelik annak érdekében, hogy

az 1 kg értékesített élõtömegre,
illetve 1 kg megtermelt tojásra
jutó teljes takarmányozási költsé-
get, a totális biztonságra való tö-
rekvés mellett, a lehetõ legala-
csonyabb szintre szorítsák. Mint
tápgyártók, a térségi kukorica,
búza és tritikálé termesztõkkel
való közvetlen, tartós, korrekt
kapcsolatot keresik. A cég a ga-
bonatermelõk biztos vevõje, de a
keletkezõ szerves trágyájukkal le-
hetõséget is kínálnak minden
lajosmizsei növénytermesztõnek
a jellemzõen gyenge talajok érté-
kének és termõképességének a
növelésére.

Az élelmiszerbiztonság megte-
remtésében és fenntartásában is
sikeres a cég. Telepeikrõl és to-
jásüzemükbõl csak kifogástalan
minõségû, ellenõrzött termékek

kerülhetnek forgalomba, melyek
megfelelõségét és megbízható-
ságát garantálják. Értékesítési
filozófiájuk szerint, a Mizsetáp
Kft. vevõi olyan partnerek, akik-
nek stabil és egyre jövedelme-
zõbb mûködése kiemelt cél, va-
lamint nagy jelentõségû, hogy
ezen vevõik elégedettségét, s ez-
által a Mizsetáp Kft. iránti elkö-
telezettségüket tovább erõsítsék.
Hisznek abban is, hogy partne-
reik hosszú távú továbbfejlõdé-
sét termékeikkel, szolgáltatása-
ikkal és tanácsaikkal elõ tudják
segíteni, amire már szép szám-
ban akad példa.

A Mizsetáp Kft. nem csak egy-
szerûen jó minõségû termékeket
értékesít – ez szerintük, ma már
kevés. Kiemelt feladatuknak te-
kintik az állandó ütemes fejlõ-
dést, a rugalmas és sokrétû, se-
gítõkész partneri együttmûkö-
dést. Minden esetben a vevõ, a
beszállító, vagy az együttmûködõ
partner adottságaihoz, céljaihoz
igazodva, és a lehetõ legjövedel-
mezõbb termelés megvalósítása
érdekében készítik el együttmû-
ködési javaslataikat.

Legyen vevõjük, beszállítójuk
vagy munkatársuk, õk dolgozni
fognak az ön sikeréért is! 

SSzzéékkhheellyy::  
LLaajjoossmmiizzssee,,  MMiizzssee  ttaannyyaa  9911//AA,,  

TTeell..::  7766//555566--110000

Élelmiszer−termelés, baromfi−
tenyésztés, takarmányozás
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Egy jelentõs környezetvédelmi
beruházáson van túl a Lajosmizsei
Charolais Kft., amihez sikerült
nyernie uniós pályázati támoga-
tást, a költségek többi (idõköz-
ben folyamatosan növekvõ) ré-
szét azonban önerõbõl és hitel-
bõl kellett fedeznie. A felújítási
és bõvítési munkák anyagi terhei
mellett jelentõs többletkiadáso-
kat okozott a tavalyi aszályos év,
aminek következtében duplájára
emelkedett a takarmány ára.

– A legnagyobb gondot az je-
lentette, hogy a takarmány drá-
gulását a piacon nem követte

vágóállataink árá-
nak emelkedése.
Sõt, a felvásárlási ár
valójában csökkent
a korábbi évekhez
viszonyítva. Szeren-
csére a törökök vál-
tozatlanul érdeklõd-
nek vágómarháink
iránt, és igen jó üzle-
ti kapcsolatokat sike-
rült kiépíteni velük az
elmúlt években. A
vágómarhák értéke-
sítése terén, felhasz-
nálva ezeket a kap-
csolatainkat, igyek-
szünk segíteni azok-
nak a hazai tenyész-
tõknek is, amelyek a
törzsál lományukat

tõlünk vásárolták, vásárolják –
nyilatkozta lapunknak BBúújjddoossóó
MMáárrttoonn, a Lajosmizsei Charolais
Kft. ügyvezetõ igazgatója.

– A tenyészállataink iránt
egyébként változatlanul élénk az
érdeklõdés. Mondom ezt úgy,
hogy köztudott: a rendszervál-
táskor 870 ezer tehenet számlál-

tak kis hazánkban, s mára ez a
szám 320 ezerre apadt. Vagyis a
szarvasmarha tenyésztési kedv
óriási csökkenése ellenére nõ a
Charolais fajta iránti érdeklõdés.
Minden bizonnyal azért, mert
ezek a gyorsan növekvõ, nagy-
termetû, kimondottan a húsukért
tenyésztett állatok az év nagy ré-
szét (a mi gulyáink április 20-tól
december 10-ig) ridegtartásban,
legelõkön töltik. 

– Mi több mint két évtizede
bérlünk nagyobb (600 hektár-
nyi) területet legeltetésre a Kis-
kunsági Nemzeti Parktól, Kiskõ-
rösön és Kunpeszéren. Idáig
nem volt semmi probléma, hi-
szen már pontosan tudjuk, mi-
lyen védett övezeteket, parcellá-
kat kell kikerülnünk a gulyákkal,

hogy a park védett növényeiben
ne keletkezzen kár. Ugyanakkor
megakadályozzuk a legeltetés-
sel a kiskunsági gyepek elgazo-
sodását, jelentõs trágyázással
javítva a talaj minõségét. Nem
véletlen, hogy a Kiskunsági
Nemzeti Parknál elõ-bérleti jo-
gunk volt eddig, ahogy a többi
régi állattenyésztõnek is. De
csak volt, mert ezt a jogot az
idén megszüntették. Most min-
denkinek pályáznia kell, s bárki
nyerhet. Tudni kell, hogy uniós
támogatás igényelhetõ az ilyen
területeken történõ legeltetésre.
Ami nekünk eddig jórészt fedez-
te a bérleti díjunkat, illetve az
állatok költöztetésével járó költ-
ségeinket. Ha nem nyerünk – re-
mélem, nem így lesz –, akkor el-
esünk ettõl a támogatástól, s el
kell gondolkoznunk a jövõt ille-
tõen. Talán még országot is vál-
tanunk kell a gulyáinkkal…

Elszomorító végszó ez Bújdosó
Mártontól. Mert mi van akkor,
ha a Lajosmizsei Charolais Kft.
helyett tényleg olyan nyeri az
adott területre beadott pályáza-
tot, aki csak képeskönyvben lá-
tott eddig szarvasmarhát (vagy
juhot)? A támogatást õ is felve-
heti – lapunk információi szerint
–, s valószínûleg az állattenyész-
tõknek próbálja majd bérbe ad-
ni az adott területeket legeltetés-
re. Hallottunk pesti ügyvédekrõl,
akik több száz hektárnyi legelõt
bérelnek így a Hortobágyon.

LLaajjoossmmiizzssee,,  MMiizzssee  9911..    
TTeelleeffoonn::  7766//335566--884477  
MMoobbiill::  3300//99553355--115555                    

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

cchhaarroollaaiiss@@cchhaarroollaaiiss..lliinn..hhuu

Lajosmizsei Charolais Kft.

Hol legelnek majd a gulyák?
MMeesssszzee  ffööllddöönn  iiss  eelliissmmeerrtt  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  áálllloommáánnnnyyaall  ddiiccsseekkeeddhheett  mmaa
mmáárr  aa  LLaajjoossmmiizzsseeii  CChhaarroollaaiiss  KKfftt..  TTiisszzttaa  ggéénnáálllloommáánnyyúú  tteehheenneekk,,  bboorrjjaakk
ééss  ggyyöönnyyöörrûû,,  mmáássffééll  ttoonnnnááss,,  ttööbbbbsszzöörrööss  ddííjjnnyyeerrtteess  bbiikkáákk  aallkkoottjjáákk  eezztt  aa
ttööbbbb  mmiinntt  11330000  eeggyyeeddeess,,  nneemmzzeettkköözzii  mméérrccéévveell  mméérrvvee  iiss  kkiieemmeellkkeeddõõ  ááll--
lloommáánnyytt..  SSiikkeerreeiikkeett  bbeesszzééddeesseenn  jjeellzzii,,  hhooggyy  ––  sszzáámmttaallaann  kküüllffööllddii  eelliissmmee--
rrééss  mmeelllleetttt  ––  ttööbbbbsszzöörr  nnyyeerrttéékk  eell  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  aa  mmaaggyyaarr  HHúússmmaarrhhaa
TTeennyyéésszzttééssii  NNaaggyyddííjjaatt,,  ss  ttõõllüükk  eerreedd  ttööbbbb  kköörrnnyyeezzõõ  oorrsszzáágg  ttöörrzzsstteennyyéésszzee--
ttee..  AA  vváággóóáállllaattaaiikk  9977  sszzáázzaalléékkáátt  eexxppoorrttáálljjáákk..    

SSzzáámmttaallaann  nnaaggyyddííjj,,  kkiittüünntteettééss,,  ookklleevvééll  jjeellzzii::  rreemmeekk  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  
CChhaarroollaaiiss  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  tteennyyéésszzeett  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa
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Itt is kapható a pékségtõl meg-
szokott kovászos fehér kenyér,
amit Csáky utcai üzemükben év-
tizedek óta változatlanul készíte-
nek – morzsoltkás kovásszal, kõ-

kemencében, péklapáttal. De a
reform életmód követõi is meg-
találhatják a rozsos, tönkölyös
termékeket az új üzletben. Ezek
teljes kiõrlésû lisztbõl, illetve ki-

sebb részben fehér tönkölyliszt-
bõl készülnek.

A tönköly süteményféléket bar-
na nádcukor teszi édesebbé, míg
a töltelékekhez helyi termelõ ké-
szíti például a szilvalekvárt is –
üstben, cukor nélkül, ahogyan
az dukál. Kevesen tudják, hogy
tönkölybõl is lehet kalácsot ké-
szíteni, úgyhogy aki az orvos ja-
vaslatára kénytelen alacsony
glikémiás indexû péksüteményt
enni, tegyen próbát a pékségnek
ezzel a termékével! Aki pedig az
élesztõt szeretné kihagyni az ét-
rendjébõl, annak ajánlható a
tönkölyös, illetve a rozsos ke-
nyér: ezek hosszú érésû kovász-
szal készülnek – értelemszerûen
élesztõ hozzáadása nélkül.

Családi összejövetelekre, sör-
korcsolyának vagy csak úgy
majszolgatni pedig az idénynek
megfelelõ fûszerezésû túrós po-
gácsákból lehet választani:

mostanság bazsalikomos és
kapros változatban kapható, s
majd tavasszal kiegészül még a
repertoár a medvehagymással.
A pogácsákhoz a fûszernövé-
nyeket frissen szerzik be helyi
bio-, illetve átállás alatt álló
gazdaságokból, majd olajban
rakják el – ettõl olyan intenzív az
ízük. Tartósítószert, illetve mes-
terséges ízfokozókat, térfogat-
növelõket egyik termékhez sem
használnak.

Természetesen nemcsak a po-
gácsák, hanem a többi termék is
elõre megrendelhetõ akár e-
mailben, akár telefonon. 

AA  KK2200  bboolltt  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa
hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  55..0000--2200..0000

sszzoommbbaatt::  77..0000--1133..0000  
KKeeccsskkeemméétt,,  KKááppoollnnaa  uuttccaa  2200..

MMeeggrreennddeelléésshheezz  eelléérrhheettõõssééggeekk::
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ccsseehhppeekksseegg..hhuu

TTeell..::  7766//335566--001166

Cseh Pékség

Az új üzlet gazdag kínálata
ÚÚjjaabbbb  bboollttoott  nnyyiittootttt  aa  ––  kkeeccsskkeemmééttii  kköözzppoonnttúú,,  ddee  LLaajjoossmmiizzsséénn  iiss  nnéépp--
sszzeerrûû  ssüüttõõüüzzeemmeett  mmûûkkööddtteettõõ  ––  CCsseehh  PPéékksséégg,,  mméégghhoozzzzáá  aa  NNeemmzzeettkköö--
zzii  KKeerráámmiiaa  SSttúúddiióó  GGaalléérriiáájjáávvaall  sszzeemmbbeenn,,  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  KKááppoollnnaa
uuttccáájjáábbaann..

AZ ORGOVÁNY ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Szolgáltatásainkról tájékozódjon a takarékszövetkezet kirendeltségein:
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6.
(53/550-150), Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), 

Bugac (76/575-020), Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000),
Jakabszállás (76/581-808), Orgovány (76/591-529)

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!

Takarékoskodjon a Takarékszövetkezetnél  

TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁN 
legalább 500.000 Ft elhelyezésével 

A betét 5 év után kamatadó-mentes. 
EHO-mentes a 2013. augusztus 1. elõtt megnyitott számla.

EHO mentes a 2013. július 31-ét követõen megnyitott számla, ha a számla 
a 3 éves lekötési idõszak utolsó napja elõtt nem kerül megszüntetésre. 

Minden évben újabb szerzõdés köthetõ.
A betéthez a kamatot a takarékszövetkezet évente jóváírja. 

Jelenlegi (adómentes) betéti kamat és EBKM éves 4,5%
Összeghatártól függõ kamatozás és prémium 4,5-5,3% 

Szerzõdéses betétek
A kamatozás a mindenkori jegybanki alapkamat+felárhoz kötött.

FÉLÉVES, EGYÉVES, 7 NAPOS LEKÖTÉSEK
Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM 5,75%
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM 5,25%
7 napra  lekötött betét éves kamata és EBKM    4,75%
Leköthetõ legkisebb összeg: 10.000.000 Ft.
7 napra  lekötött betét éves kamata és EBKM    4,55%
Leköthetõ legkisebb összeg: 5.000.000 Ft.
Egy évre lekötött betét éves kamata és EBKM    5,35%
Fél évre lekötött betét éves kamata és EBKM    4,85%
Leköthetõ legkisebb összeg: 2.000.000 Ft.
A részletes feltételeket a kirendeltségekben elhelyezett üzletszabályzat tartalmazza.

Színvonalas kamatok 1, 3, 4, 7, 12 havi lekötésekre bankszámlán és
betétkönyvben. Változatlanul alapdíj nélküli számlavezetés.

NetB@nk (internetbank) vagy Electra szolgáltatás a számlavezetéshez.
Lakossági és üzleti bankkártya szolgáltatás. Valuta és deviza szolgáltatások.

Lakossági bankszámlákhoz kedvezményes Szimmetria-hitel. Széchenyi
Kártya hitel vállalkozásoknak és további preferált kisvállalkozói hitelek. 

Teljes körû lakossági és vállalkozói finanszírozás.

„Szövetkezeti minõségû” pénzügyi szolgáltatások
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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

Formál,
fogyaszt!

Dinamikus jóga órák 35 C
fokban! Formál, erõsít, fo-
gyaszt! Várlak szeretettel a jó-
ga óráimra, ha szereted a kihí-
vásokat. Pár hét alatt látványos
javulás! Akár heti 6 nap is jö-
hetsz.

Bejelentkezés: Kovács Tamás,
Tel.: 70/361-0657, cím: Kecs-
kemét, Magyar u. 2., web:
www.fittelet.freewb.hu

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

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

szénsavas

vízadagoló
automaták

forgalmazása, telepítése.

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

Telefon:
30/278−4338

e−mail:
prikkel.antal@gmail.com

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

– Három szakácsmester a kisegí-
tõkkel, tûzmesterrel együtt – ennyi-
en dolgoztunk össze szombaton.
Egyszerre tettük fel az ötven bog-
rács paprikás krumplit, amit akácfa
melegével fõztünk meg. A különle-
gesség az volt, hogy öt fajta ízzel
készítettük. Sok kolbásszal, sok sza-
lonnával, pörkölthúsosan, zöldbor-
sóval és lencsével. Természetesen
valamennyi bográcsban volt füstölt
szalonna és kolbász. Mindegyik
étel finom lett, idõben elkészültünk
vele, amit jóízûen fogyasztottak el
az érdeklõdõk. A helyi idõsek ott-
honának és a szociálisan rászorul-
taknak is küldtünk az ételbõl – nyi-
latkozta lapunknak BBoojjttoorr  TTiibboorr.

Az ötven bográcsos étel elkészí-
téséhez 330 kiló krumplit, hatvan-

hatvan kiló vegyes fûszert, tíz kiló
zöldborsót, öt kiló lencsét és öt ki-
ló húst használtak fel. Amint azt a
mesterszakács elmondta, a leg-

több feladat nem a fõzéssel, ha-
nem az elõkészítéssel volt. Az
alapanyagokat ugyanis úgy kell

elõkészíteni és becsomagolni,
hogy azok szállíthatóak legyenek.
A különbözõ ízesítésû ételbõl ter-
mészetesen lehetett vásárolni. Öt-

ezer forintért adtak egy bográcsot,
amiért a vásárló nem csak az ételt,
de a fõzõedényt is megkapta.

A Királyi Szakács
Klub tagjai egyéb-
ként a közelmúltban
segédkeztek Derek-
egyházán egy pala-
csintasütési kísérlet-
ben. Egy teljes nap
alatt 24 700 darab
palacsintát sütöttek
ki, ami a hitelesítés
után biztos, hogy
Guinness-rekord
lesz. Tavaly pedig
egy hatalmas bog-
rácsban 10.374
darab töltött ká-
posztát fõztek meg,

aminek a súlya 1418,3 kiló volt. A
Guinness-rekordról szóló hivata-
los értesítést áprilisban kapták
meg. 

Rekordokat döntő királyi szakácsok
ÚÚjjaabbbb  GGuuiinnnneessss--rreekkoorrdd  kkíísséérrlleetteett  vviitttt  vvéégghheezz  BBoojjttoorr  TTiibboorr,,  aazz  AAmmaattõõrr
KKiirráállyyii  SSzzaakkááccss  KKlluubb  ffõõsszzaakkááccssaa  LLaakkiitteelleekkeenn..  EEzzúúttttaall  aazztt  aazz  ööttlleettéétt  vvaallóó--
ssííttoottttaa  mmeegg  ttáárrssaaiivvaall,,  hhooggyy  ööttvveenn  bbooggrrááccssbbaann  ffõõzztteekk  ppaapprriikkááss  kkrruummpplliitt..  
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XIII. Operett és Music Gála
Augusztus 17-én, szombaton,

a Tisza-Parti Termálfürdõben Tiszakécskén
Fellépnek az Operett, Madách és a kecskeméti Katona József

Színház mûvészei és táncosok:
Borbás Barbara, Bódi Barbara, Domoszlai Pál Attila, 
Pándy Piroska, Szabó Dávid, Szász Kati, Dolly Roll, 

Faragó András, Kékesi Zoltán.
VACSORA FOGYASZTÁSA 20 ÉS 21 ÓRA KÖZÖTT, 

AZ ELÕADÁS 21 ÓRÁTÓL KEZDÕDIK. 
Jegyek válthatók a Tisza-Parti Termálfürdõ pénztárában. 

A belépõ: 2500 Ft, a belépõ vacsorával: 4000 Ft.
További információ: 76/441-363
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk. 

6060 Tiszakécske, Tisza-part
Tel.: +36-76/441-363 Fax.: +36-76/540-363

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu
Nyitva tartás: május 1-tõl a hét minden napján 9-20 óráig

Uszoda, fedett gyermek-
medence, apartmanok, 

camping, étterem és
hamarosan szálloda is.

,

Ha a betegséget megelõzni szeretné, gyógyulni, az allergiát efelejteni, csökkenteni, akkor
igyon végre kecsketejet, és egyen egy kis kecskesajtot. Termékeink kaphatók a Chicken-
Food Kft. baromfi mintaboltjaiban (Kecskemét, Batthyány u. 28., Petõfi S. u. 6., Luther
udvar és Március 15. u. 3-5., Kiskunfélegyháza, Kossuth u., Deák u.). DÖNTSÖN! Fél liter
üdítõ, vagy fél liter pasztõrözött kecsketej szinte ugyanazon az áron. Termelõ: Héjjasné
Szénási Gyöngyi. A tej és sajt pozitív hatásairól  üzleteinkben részletes leírásokat kaphatnak.
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A hatalmas ipartelep gyártó-
csarnokainak szomszédságában
alakította ki Pintér József tulajdo-
nos ezt a lenyûgözõ méretû és
színvonalú szabadtéri Hadtörté-
neti Múzeumot és Haditechnikai
Parkot.

Csak ízelítõül néhány érdekes-
ség: A Magyar Légierõben a má-
sodik világháború után rendszere-
sített repülõgépek közül a MiG-ek
képviseltetik magukat a legna-
gyobb számban. A MiG-15-östõl
a 23-asig találhatunk itt egy- és
kétszemélyes változatokat is. A
másik oldalon különbözõ típusú

szállító és harci
helikopterek sora-
koznak, arrébb
rakéták, köztük az
SS 24-es nagy
hatótávolságú,
interkontinentális
b a l l i s z t i k u s
monstrum, amely
akár 12 ezer kilo-
méterre is célba
juttathatta atom-
tölteteit.  

Persze a szárazföldi hadieszkö-
zök számtalan változatai is megte-
kinthetõk a keceli gyûjteményben:
Különbözõ ágyúk, harckocsik (köz-
tük a legendás T-34-es), légvédel-
mi eszközök, radarrendszerek. 

A hatalmas fegyverarzenált be-
mutató szabadtéri gyûjteményt
egészíti ki a tüzér- és a fegyvermú-
zeum, aminek szobáiban köz-

szemlére tárt korhû katonai
egyenruhák, kézifegyverek és
egyéb használati eszközök so-
kasága tekinthetõ meg. A ma-
kettházában pedig nemcsak a
különbözõ csaták kicsinyített
fegyvereit mutatják be, hanem
a taktikai és stratégiai megol-
dásokat, a hadászati manõve-
reket is. Itt tulajdonképpen a
Magyar Honvédség történeté-
nek minden fontosabb mozza-
nata, eseménye, korszaka vé-
gigkövethetõ.

Az évente csaknem 150 ezer
látogatót vonzó keceli Hadtör-
téneti Múzeum és Haditechnikai
Park a hét minden napján várja
az érdeklõdõket 8-tól 16 óráig.
Csoportokat a nyitvatartási
idõn kívül is fogadnak bejelent-
kezés alapján.

HHAADDTTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  MMÚÚZZEEUUMM  ÉÉSS  
HHAADDIITTEECCHHNNIIKKAAII  PPAARRKK

KKeecceell,,  IIII..  RRáákkóócczzii  FF..  úútt  117711--117777..  
TTeell..::  ++3366--7788//442200--444444

Keceli Pintér Művek

Páratlan haditechnikai park
IIssmméétt  nnaaggyy  éérrddeekkllõõddééss  kkíísséérrttee  KKeeccsskkeemméétt  hhaaggyyoommáánnyyooss  rreennddeezzvvéénnyyéétt,,
aa  NNeemmzzeettkköözzii  RReellüüllõõnnaappoott  ééss  HHaaddiitteecchhnniikkaaii  BBeemmuuttaattóótt..  AA  hhaarrccii  ggééppeekk
ppaarrááddééss,,  ééggbbeesszzöökkõõ  mmaannõõvveerreeii  mmeelllleetttt  ssookk  ttíízzeezzrreenn  ––  aa  kkiiccssii  ggyyeerreekkttõõll
aazz  aaggggaassttyyáánniigg  ––  ccssooddáállttáákk  mmeegg  aazz  eellmmúúlltt  hhéétt  vvééggéénn,,  aa  hhíírrööss  vváárrooss  rree--
ppüüllõõtteerréénn  kköözzsszzeemmlléérree  ttáárrtt  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  llééggii  sszzáárraazzffööllddii  ffeeggyyvveerreekkeett
iiss..  AAzz  óórriiáássii  éérrddeekkllõõddééssrree  vvaallóó  tteekkiinntteetttteell  hhíívvjjuukk  ffeell  oollvvaassóóiinnkk  ffiiggyyeellmméétt,,
hhooggyy  aakkiikk  kkíívváánnccssiiaakk  aa  kkoorráábbbbii  éévvttiizzeeddeekk  rreeppüüllõõiirree,,  rreeppüülléésstteecchhnniikkaaii
bbeerreennddeezzéésseeiirree,,  iilllleettvvee  aa  lleeggkküüllöönnbböözzõõbbbb  eeggyyéébb  ffeeggyyvveerreekkrree  iiss,,  aazzookk
eeggyy  eellkkééppeesszzttõõeenn  ggaazzddaagg  ggyyûûjjtteemméénnyytt  tteekkiinntthheettnneekk  mmeegg  sszziinnttee  bbáárrmmii--
kkoorr  KKeecceelleenn,,  aa  PPiinnttéérr  MMûûvveekknnééll..
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