
XXI. Lajosmizsei Napok

Az 5-ös fõút mentén, a Mercedes
Gyár közelében, a Porta Egyesület
Szent Ilona Keresztkörének és Tor-
mási Attilának, a közismert kecs-
keméti autókereskedõnek köszön-
hetõen, ismét áll Krisztus-kereszt.
A korábbit – amit egyszer már fel-
újított az egyesület – néhány hó-
nappal ezelõtt egy vihar súlyosan
megrongálta. A régi helyétõl nem
messze felállított új szakrális kegy-
helyet ddrr..  JJeenneeyy  GGáábboorr, a kecske-
méti Nagytemplom plébánosa
szentelte fel a napokban. Az
eseményen megjelent FFaarrkkaass  PP..
JJóózzsseeff, a Porta Egyesület vezetõje,
Gyenes István, a Gyenes Kertészet
tulajdonosa, valamint tiszteletét
tette Lévai Jánosné önkormányzati
képviselõ, a testület egyházügyi
munkacsoportjának vezetõje is.

– A Porta Egyesület vezetõjétõl
tudtam meg, hogy baj történt a
Mercedes Gyár melletti kereszttel,
és azonnal felajánlottam a segít-
ségemet – nyilatkozta lapunknak
TToorrmmáássii  AAttttiillaa. – Sõt ígéretet tet-
tem, hogy karbantartjuk a kegyhe-
lyet és környékét, s rendszeresen
locsoljuk a Gyenes Kertészet ültet-
te szép virágokat.

Megismételt keresztszentelés

4-11. oldal
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– A nevünk miatt sokan azt
gondolják, hogy a szövetkezetek
Coop üzletláncához tartozunk.
Holott a „Jó szomszéd” még nem
is létezett, amikor a három testvér
összefogását jelezve elneveztük
Szil-Coopnak az új áruházunkat
– árulta el lapunknak SSzziillvváássii  JJóó--
zzsseeff ügyvezetõ. – A mi üzletháló-
zatunk csaknem másfél évtizede
a Reál beszerzési társuláshoz tar-
tozik. Valahová muszáj tartoznia,
aki élelmiszer kereskedelemmel
foglalkozik, különben nem lehet-
ne felvenni a versenyt a szuper-

marketekkel. A gyártók többsé-
gével ezek a beszerzési társulá-
sok kötnek megállapodásokat,
mennél nagyobb tételekben, an-
nál kedvezõbb árakon, s így lát-
ják el a hozzájuk tartozó üzlete-
ket. Ezt az elvet követtük mi is
húsz évvel ezelõtt, amikor még
nem léteztek ezek a társulások, s
ezért nyitottunk újabb és újabb
Szil-Coop Áruházat. Persze akkor
még a multik, a szupermarketek
nem törtek be térségünkbe,
mondhatni monopolhelyzetben
voltunk. Ezt bizonyítja az is, hogy

az árbevételünk annyi volt, mint
napjainkban, pedig azóta jelen-
tõs inflálódásokat sínylett meg a
forint.

– Mára olyannyira le van fed-
ve a kereskedelem, hogy új áru-
ház nyitásán már nem gondol-
kodunk. Fontosnak tartjuk vi-
szont a meglévõ üzleteink folya-
matos korszerûsítését. Három
éve 250 millió forintot fordítot-
tunk technikai fejlesztésekre,
mintegy 40 százalékkal csök-
kentve az energiafelhasználá-
sunkat. Ezekhez a korszerûsíté-

sekhez 70 millió forint uniós tá-
mogatást kaptunk.

– Ugyancsak fontosnak tartjuk
a törzsvásárlóink megtartását, il-
letve a körük bõvülését. Ebben
nagy szerep hárul az eladó kollé-
gákra, hiszen a figyelmes, udva-
rias kiszolgálás, a személyes is-
meretség sosem lehet mellékes a
kereskedelemben. Itt jegyezném
meg, hogy kétszáz alkalmazot-
tunk kétharmada törzsgárda, va-
gyis sok-sok éve áll napi kapcso-
latban a vevõinkkel. A nagy áru-
házakban szinte minden kimért,
elõre csomagolt vagy önkiszol-
gáló rendszerû. Mi a hús- és cse-
megepultoknál maradtunk a ha-
gyományos, vásárlói igények
szerinti kiszolgálás mellett. Ezt
ugyanúgy respektálja a vevõkö-
rünk, mint a széles választékot, a
garantált minõséget és a kéthe-
tenként meghirdetett, 15-20 szá-
zalékos akcióinkat.      

Húszéves a Szil−Coop Áruház
HHáárroomm  tteessttvvéérr  öösssszzeeffooggáássáávvaall  11999911--bbeenn  aallaakkuulltt  mmeegg  aa  mmaa  mmáárr  ttéérrsséé--
ggüünnkkbbeenn  hhéétt  éélleellmmiisszzeerr  üüzzlleetteett  ––  ééss  aa  SSaassfféésszzeekk  VVeennddééggllõõtt  ––  mmûûkkööddtteettõõ,,
kkééttsszzáázz  aallkkaallmmaazzoottttaatt  ffooggllaallkkoozzttaattóó  kkeeccsskkeemmééttii  SSzziillvváássii  ééss  TTssaa  BBtt..  LLeeggiimm--
ppoozzáánnssaabbbb  ééss  lleeggnnaaggyyoobbbb  kkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyssééggüükkeett,,  aazz  IIzzssáákkii  úútt  22..  sszzáámm
aallaatttt  mmûûkkööddõõ  SSzziill--CCoooopp  ÁÁrruuhháázzaatt  11999944--bbeenn  ––  ééppppeenn  hhúússzz  eesszztteennddeejjee  ––
vveehheettttee  bbiirrttookkáábbaa  aa  vváássáárrllóókköözzöönnsséégg..  AA  jjeelleennlleegg  ccssaakknneemm  hháárroommeezzeerr
nnééggyyzzeettmméétteerreess  tteerrüülleettûû  ffööllddsszziinnttii  üüzzlleett  ––  aahhooll  2255--2266  eezzeerr  ffééllee  áárruutt  kkíínnááll--
nnaakk  ––  tteecchhnniikkaaii  ffeellsszzeerreellttssééggee,,  tteecchhnnoollóóggiiaaii  rreennddsszzeerree  aa  mmeeggnnyyiittááss  óóttaa
ffoollyyaammaattoossaann  ffeejjllõõddiikk,,  éérrzzéékkeennyyeenn  kköövveettvvee  aa  vváássáárrllóóii  iiggéénnyyeekkeett..

– 1942-ben születtem Kerekegy-
házán. Katolikus családból szárma-
zom, a szüleim egyszerû gazdálko-
dók voltak. Négy testvérem közül a
legidõsebb, László bátyám
Ladánybenén lett plébános. Édes-
apánkat 1956-ban temettük el, va-
gyis édesanyám  – roppant nehéz-
ségek közepette – egyedül nevelt fel
bennünket. 1958-ban lettem kecs-
keméti piarista diák. Két évfolyamot
jártam ki, mert az egyre súlyosbodó
anyagi problémák idõközben arra
késztettek, hogy tanulmányaimat
ideiglenesen felfüggesszem. Végül
1972-ben érettségiztem, majd ke-
reskedelmi árkalkulátori szakképe-
sítést szereztem – mondta el ifjúko-
ráról lapunknak DDoommjjáánn  IIssttvváánn..

––  HHooggyyaann  iinndduulltt  sszzaakkmmaaii  ppáállyyaa--
ffuuttáássaa??

– 1963 nyarán a sógorom elhí-
vott nyári munkára felszolgálónak a
tassi vendéglõbe. Ott kezdõdött
minden, bár 1968-tól négy éven át

még a Mezõgép Vállalat gazdálko-
dási osztályvezetõje voltam. 1972-
ben azonban, megnyílt Kerekegy-
házán 18 dolgozóval egy új ven-
déglátóhely, Hangulat étterem né-
ven. Engem kértek fel a vezetésére.
Kulturált vendéglátást kínáltunk
magas éttermi színvonalon. Meg-
számlálhatatlanul sok rendezvényt
szerveztünk híres elõadókkal. A
rendszerváltás után Kerekegyházán
éttermet, sörözõt, fagylaltozót üze-

meltettem, amelyeket idõközben
bérbe adtam. 1992-ben egy sör-
fõzdét építettem, amit saját üzemel-
tetésben máig felügyelek. 1993-
ban megalapítottam a Kisüzemi
Sörfõzdék Egyesületét, aminek
2007-ig elnöke voltam, jelenleg
pedig tiszteletbeli elnöke vagyok.
Fõ feladatunkat az érdekvédelem-
ben határoztuk meg, miközben
szakmai továbbképzéseket, külföldi
tanulmányutakat szerveztünk. Utób-
bira azért volt nagy szükség, mert
kezdetben nem sokan értettek a kis-
üzemi sörfõzéshez mifelénk. Ezen
felül a Magyar Élelmiszeripari Tu-
dományos Egyesület szakbizottsági
tagja voltam 14 évig. 1980-tól –
pártonkívüliként – tanácstaggá és
végrehajtó bizottsági taggá válasz-
tottak. Társadalmi munkák szerve-
zésében, közmûfejlesztésekben vál-
laltam feladatokat. 1981-tõl 1990-
ig a Kerekegyházi Sportegyesület
elnökeként szolgáltam. A város ren-
dezvényeinek gasztronómiai szerve-
zését máig én végzem. Tizenkét éve
vagyok önkormányzati képviselõ és
a városfejlesztési bizottság elnöke.

És ami igazán örömmel tölt el: a
gazdasági és a közéletben végzett
négy évtizedes munkásságomat
2007-ben Kerekegyháza Díszpol-
gára kitüntetõ címmel ismerték el.

––  HHooggyyaann  lleetttt  lloovvaagg??
– 2005-ben alakult meg az Elsõ

Magyar Fehérasztal Lovagrend, s a
Nagytanácsának lettem a tagja.
2006-ban a Parlamentben a Szent
Korona elõtt ütöttek lovaggá. Fõ-
ként a régi magyar gasztronómiai
hagyományok megõrzésén fárado-
zunk a "Hazám, szakmám, becsüle-
tem!" jelmondat szellemében,
ahogy én igyekeztem is élni és szol-
gálni mindig. 

––  MMiikkéénntt  tteerrvveezzii  eellkköövveettkkeezzeennddõõ
éévveeiitt??

– Önkormányzati képviselõi
munkámat ennek a ciklusnak a vé-
gén – tehát rövidesen – befejezem,
azonban közösségi, társadalmi,
egyesületi szerepvállalásaimról a
jövõben sem mondok le. Otthon
pedig esetenként családi és baráti
összejöveteleken fõzök, és persze
gyönyörködöm a három szép uno-
kámban.

„Hazám, szakmám, becsületem!”
VVaajjoonn  aakkaadd--ee  oollyyaann  eemmbbeerr,,  aakkiinneekk  nneemm  hhaannggzziikk  iissmmeerrõõsseenn  DDoommjjáánn  IIssttvváánn
nneevvee  KKeerreekkeeggyyhháázzáánn??  ––    AAlliigghhaa..  AAhhooggyy  lleeüüllttüünnkk  bbeesszzééllggeettnnii  aa  jjeelleess  vveenn--
ddééggllááttóóss  sszzaakkeemmbbeerrrreell,,  úúggyy  ggoonnddoollttuukk,,  iitttt  ttööbbbbrrõõll  vvaann  sszzóó,,  mmiinntt  sszzaakkmmaaii
ppáállyyáárróóll::  eeggyy  eeggéésszz  éélleettmmûûrrõõll..
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– Most is voltak változások,
még az utolsó elõtti pillanatban
is. Az indiai csoport például nem
kapott vízumot egy buta admi-
nisztráció miatt, de elküldték vi-
deójukat, amit a nagyszínpadi ki-
vetítõn megmutattunk a közön-
ségnek. Az ukrajnai konfliktusok
is távolmaradásra kényszerítettek
gyermekcsoportokat, de még így
is több mint 20 országból érkez-
tek fiatalok változatlanul nagyon
népszerû fesztiválunkra – mondta
FFaarrkkaass  GGáábboorr, amikor a találkozó
összegzésére kértük. – Rubik Er-
nõnek átadtuk az Európa Gyer-
mekeinek Jövõjéért Díjat, amikor
megnyitotta volt tanítványa, Orosz
István Kossuth-díjas kecskeméti
grafikusmûvész térgrafikáinak
szabadtéri kiállítását.

– Már a megnyitó ünnepségen
fellépõ csoportok kirobbanó sikert
arattak, megalapozva az egész
fesztivál hangulatát. Az idõjárás
viszont napról napra próbára tett
bennünket. Ezzel együtt viszont azt
is megmutatta, hogy a Csiperót
ma már szívügyének tekinti az
egész város. A szakadó esõ meg-
hiúsított több fõtéri produkciót, de
szinte perceken belül kínáltak
megoldásokat a kecskeméti intéz-
mények. A Magyarország öröme
címû rendezvény szenvedte meg

leginkább a morcos idõt, de a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatónõje azonnal intézkedett,
s a sportcsarnokukban nagysze-
rûen lebonyolíthattuk ezt az öt-
száz fellépõvel szervezõdött pro-
dukciót is. De említhetném a ner-
pelti (Belgium) gyermekkórust is,
akiknek a koncertjére a kecske-
méti evangélikus templom adott
otthont az utolsó pillanatban, az
idõjárás viszontagságai miatt. A
hangulat akkor forrósodott fel
igazán, amikor a kórus tagjai
szinte kifogástalan magyar kiej-
téssel zendítettek rá az A horgosi

csárda ki van festve kezdetû dal-
ra… És a Muzsikás együttes
nagyszerû koncertjét is itt hallgat-
hatták meg a zene szerelmesei. A
belga vendégeink el voltak ájulva
a produkciójuktól…

– A Nerpelti Európai Ifjúsági
Zenei Fesztivál egyébként az öreg
kontinensünk egyik legrangosabb

találkozója több mint hatvan
éve – nyilatkozta lapunknak Far-
kas Gábor. – A néhány ezer fõt
számláló városka minden május-
ban díszbe öltözik és minden em-
ber a kétezer odaérkezõ vendé-
gért dolgozik. A Csiperót évtize-
des barátság köti a ner-
peltiekhez, akikkel most ünnepé-
lyesen meghosszabbítottuk
együttmûködési szerzõdésüket, a
kölcsönös elfogadás, tanulás je-
gyében. Ugyanakkor a belga
partner felkérte Kodály városá-
nak csiperósait, hogy legyenek a
jövõben zenei seregszemléjüknek

a nagykövetei, ami kétségtelenül
kitüntetõ szerep számunkra. 

– A szerb trombita mûvész és
zenekara, a Boban és Marko
Markoviæ Orkestar koncertjével
ért véget az idei Csiperó Fesztivál.
Idén 22 országból érkeztek gyer-
mekcsoportok, akik igazi világze-
nére táncolhattak a színpadi
programzáró koncerten. "Viszont-
látásra, 2016-ban, Kecskemé-
ten!" – ez volt a koncert után kez-
dõdõ lézershow címe, ahol a fesz-

tiválon résztvevõ országok neveit
is kiírtuk, hatalmas tetszést aratva.

A Magyar Mûvészetért Alapít-
vány Ex Libris-díjjal tüntette ki a
Csiperó gyerektalálkozót szervezõ
Európa Jövõje Egyesületet és
Nyisztor Ilona moldvai csángó
énekest. Bár az idõjárás nem ked-
vezett a Magyar Gyümölcs Ünne-
pének sem, de a Hírös Garabó
rendezvényén nem maradhatott el
a lekvárfõzés a fesztivál utolsó
napján. Az üvegbe zárt finomsá-
got a vendég gyerekek vihették
magukkal, megannyi csodaszép
emlék társaságában.

Újabb csiperós csoda
RReemmeekk  ffeesszzttiivvááll  vvoolltt!!  AAzz  eeddddiiggii  lleeggjjoobbbb!!  ––  mmoonnddooggaattttáákk  aa  nnéézzõõkk  ééss  aa
ccssiippeerróóss  sszzeerrvveezzõõkk  aa  MMaarrkkoovviiææ  OOrrkkeessttaarr  kkoonncceerrttjjéévveell  ééss  fféénnyyppaarrááddéévvaall
ffûûsszzeerreezzeetttt  zzáárróó  rreennddeezzvvéénnyyeenn  aa  kköözzeellmmúúllttbbaann,,  KKeeccsskkeemméétt  ffõõtteerréénn..  EEzztt
mmoonnddjjaa  mmiinnddiigg,,  mmiinnddeenn  ffeesszzttiivvááll  uuttáánn  FFaarrkkaass  GGáábboorr,,  aa  CCssiippeerróó  EEuurróó--
ppaa--ddííjjaass  aattyyjjaa  iiss..  MMeerrtt  aammiióóttaa  mmeeggáállmmooddttaa  ééss  mmeeggvvaallóóssííttoottttaa  hhaajjddaannáánn
––  aa  rreennddsszzeerrvváállttoozzáássssaall  eeggyy  iiddõõbbeenn  ––  aazz  EEuurróóppaa  JJöövvõõjjee  NNeemmzzeettkköözzii
GGyyeerrmmeekk--  ééss  IIffjjúússáággii  TTaalláállkkoozzóótt,,  aazz  eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  rruuttiinnnnaakk  kköösszzöönnhhee--
ttõõeenn,,  mmaa  mmáárr  sszziinnttee  mmiinnddeenn  mmeegglleeppeettééssrree  vvaann  mmeeggoollddáássuukk  aa  sszzeerrvvee--
zzõõkknneekk..



2014. augusztus44 XXI. LAJOSMIZSEI NAPOK

Könyvvizsgálattal, könyveléssel, bérszámfejtéssel, adótanács-
adással és az ezekhez tartozó teljes körû adminisztrációval
foglalkozik a lajosmizsei Sebõk Audit Könyvvizsgáló Kft.
Ezenkívül partnereinek – igény szerint – széles körû naprakész
információkat nyújt vállalkozásaik vezetéséhez, a folyamato-
san változó jogszabályi környezetben.

SEBÕK AUDIT  KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT

Lajosmizse, 
Deák F. u. 2/A fsz.1.

www.konyveleslajosmizse.hu
sebokaudit@sebokaudit.hu

Tel.: 76/555-018, 30/606-4588
Tel./fax: 76/555-019

Megbízhatóság és naprakész tudás

– Tavaly különös figyelmet for-
dítottunk várossá válásunk hu-
szadik évfordulójára, s ebbõl az
alkalomból rendeztük meg a
Lajosmizse 1993-2013 címû ki-
állítást, a mezõgazdasági ha-
szonállat bemutatót és a vállal-
kozói- és agrárkonferenciát, ami
nagyszerû példája volt az össze-
fogásnak, a tenni akarásnak.
Ezen a rendezvényen több mint
harminc helyi vállalkozó népsze-
rûsítette cége termékeit, szolgál-
tatásait, s mellettük az intézmé-
nyeink, civil szervezeteink, kéz-
mûveseink, mûvészeink, sportkö-
reink is bemutatkozhattak. Ösz-
szesen több mint száz lajosmizsei
bemutatkozása volt látható, s el-
mondhatjuk, hogy a magas szín-
vonalon alkotó helyi kiállítók
méltó módon mutatták meg ma-
gukat a helyi polgároknak és az
idelátogatóknak. A múlt évi szép
sikeren felbuzdulva, az idén is-
mét rendezünk hasonló, expo-
jellegû bemutatót, ahol fõszere-
pet kapnak testvértelepüléseink,
és itt kerül aláírásra Jászberény-
nyel a testvérvárosi szerzõdé-

sünk. A tavalyi folytatásaként egy
agrárkonferenciát szervezünk, a
Központi Parkban pedig a mezõ-
gazdasági haszonállat kiállítás
lesz megtekinthetõ. Természete-
sen a Lajosmizsei Napok régebbi
hagyományokkal dicsekvõ prog-
ramjai sem maradnak el. Gon-
dolok itt a motoros találkozóra, a
fõzõversenyre, a helyi mûvészeti
együtteseink új produkcióinak
bemutatására.

– Hosszú lenne felsorolni, hogy
az elmúlt években mi mindent si-
került megvalósítanunk a város-

fejlesztés tekintetében. Csak a
közelmúltra visszatekintve, emlí-
tést érdemel, hogy új bölcsõdénk
épült, korszerûsítettük intézmé-
nyeinket, tavaly szeptemberben
pedig, három új csoportszobát
és egy tornaszobát adhattunk át
a Központi Óvodánkban, amire
ugyancsak sikerült jelentõs tá-
mogatást nyernünk. A Szent La-
jos Utcai Óvoda korszerûsítését
– amely 30 millió forintba kerül
– az idén annak a 200 millió fo-
rintnak a terhére tudjuk megol-
dani, amelyet azért kaptunk a
kormány döntése alapján, mert
adósság nélkül gazdálkodtunk,
és így az államnak bennünket
nem kellett konszolidálnia. A
fennmaradó összeget és a követ-
kezõ években várható támoga-
tást pedig elsõsorban az utak,
járdák felújítására kívánjuk for-
dítani. A nyílászárók cseréjével,
a fûtési rendszer korszerûsítésé-
vel, a szigetelési munkálatokkal
és a festéssel hamarosan elké-
szülnek a kivitelezõk, és szep-
tember 1-jén 8 órakor átadhat-
juk a megújult épületet az idejá-
ró kis óvodásoknak.

– Most valósult meg a belvíz-
elvezetõ csatornarendszer kiépí-
tése a beadott pályázatunknak
köszönhetõen, amelynek része
volt az Iskola-tó kotrása is. Egy
éve tart a város szennyvízelveze-
tõ hálózatának kialakítása. Ed-
dig mintegy 25 kilométernyi csa-
tornát fektettek le a kivitelezõk, s

ha a maradék 7-8 kilométernyi-
vel is ilyen ütemben végeznek, a
jövõ év elején átadásra kerülhet
ez a nagy beruházás. Ezzel a 2,2
milliárd forintos beruházással
kapcsolatban jó hír a csatorná-
zással érintett családoknak, in-
gatlan tulajdonosoknak, hogy
hosszú elõkészítõ munka ered-
ményeként a központi támoga-
tás 7,3 százalékkal megemelke-
dett, így az eredetileg kalkulált
lakossági hozzájárulást több
mint a felére tudjuk csökkenteni.
Most folynak az ezzel kapcsola-
tos tárgyalások, a végsõ összeg
pontosítása. Jó ütemben halad-
nak a beruházás részeként meg-
valósuló új szennyvíztelepünk ki-
vitelezési munkálatai is, így októ-
ber körül már megkezdõdhet a
próbaüzem. Ivóvizünk minõsé-
gének javítása érdekében, még
ebben az évben hozzákezdünk
egy új, nagyobb víztorony építé-
séhez, a kutak felújításához, il-
letve több helyen új hálózat ki-
alakításához – nyilatkozta la-
punknak a lajosmizsei identitás
jelentõségét mindig hangsúlyozó
polgármester.

Októberben helyi választáso-
kat tartanak országszerte.
Lajosmizse vezetõinek mandátu-
ma is lejár, de amikor be kell
majd számolniuk választóiknak
az elmúlt négy évben végzett
munkájukról, lesz mirõl, hiszen
tovább fejlõdött, épült-szépült a
város.

Tovább fejlõdik, épül-szépül a város
AAzztt  mmoonnddjjáákk,,  aa  2211--eess  nnyyeerrõõ  sszzáámm..  MMáárrppeeddiigg  ééppppeenn  eennnnyyii  eesszztteennddeejjee,,
hhooggyy  vváárroossssáá  aavvaattttáákk  LLaajjoossmmiizzsséétt,,  aammiirrõõll  aazzóóttaa  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  mmeeggeemm--
lléékkeezznneekk  aa  tteelleeppüülléésseenn,,  hhaa  eelljjöönn  SSzzeenntt  IIssttvváánn  nnaappjjaa..  ÉÉss  aazz  eellmmúúlltt  2211  éévv--
bbeenn  vvaallóóbbaann  ssookk  jjeelleennttõõss  ppáállyyáázzaattoott  nnyyeerrtt  aa  tteelleeppüüllééss..  EEnnnneekk  ––  iilllleettvvee
jjöövvõõbbee  tteekkiinnttõõ,,  ddoollggooss  ppoollggáárraaiinnaakk  --  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  aa  ffoollyyaammaattooss  ffeejjllõõ--
ddééss  eeggyy  ppiillllaannaattrraa  sseemm  ttoorrppaanntt  mmeegg  aa  jjáásszz  õõssöökkrree  bbüüsszzkkee  tteelleeppüülléésseenn..
AAzz  iiddeeii  LLaajjoossmmiizzsseeii  NNaappookk  pprrooggrraammjjaaiirróóll,,  vvaallaammiinntt  aazz  eellmmúúlltt  eeggyy  éévv  ssii--
kkeerreeiirrõõll  ééss  aa  lleeggssüürrggeettõõbbbb  tteeeennddõõkkrrõõll  kkéérrddeezzttüükk  BBaasskkyy  AAnnddrrááss  ppoollggáárr--
mmeesstteerrtt..

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

A pihenés idõszaka nem érhet olyan hamar véget!
Gyere el hozzánk Hévízre 

az Ágnes Hotelbe – itt még mindig nyár van!
Hévízi kikapcsolódás villásreggelivel, wellness-

használattal, ingyenes parkolással 
már 9.900 Ft/fõ/éj áron! 

(Érvényes: 2014.09.01.-10.22-ig)
Részletek és szobafoglalás: 06-83/340-450,

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

Használja fel nálunk SZÉP-kártyáját!
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Augusztus 20. (szerda)

Városi ünnepség, szakmai kitüntetõ díjak átadása, a Szent István-szobor ko-
szorúzása – (Lajosmizsei Mûvelõdési Ház)

Augusztus 22. (péntek)

14:00 Ökumenikus ünnepi szertartás a Római Katolikus Templomban
15:00 Jászberény-Lajosmizse testvérvárosi szerzõdésének aláírása, majd a

Lajosmizse Expo-2014 Kiállítás és Vásár megnyitása. A kiállítás a
Sportcsarnokban vasárnap 16 óráig tekinthetõ meg, a belépés ingye-
nes!

16:30 Jász Vendégkert nyitja kapuit (Kollégiumi park)
18:00 „Kaftántól a viganóig“ zenés jász viselet bemutató: Jászsági Hagyo-

mányõrzõ Egylet (Sportcsarnok)
19:00 Jász süteménysütõ verseny eredményhirdetése (Sportcsarnok)

Augusztus 23. (szombat)

10:00 Veterán Motoros Találkozó (Központi Park)
10:00 Agrárkonferencia és fórum Lajosmizsén 2014. (Fekete István Általános

Iskola díszterme) Megnyitja dr. Balogh László, a város jegyzõje.
A konferencián elhangzó elõadások:

10:05-10:30 A jövõ évtõl Kecskeméten mûködõ Miniszterelnökség Vidékfej-
lesztési Államtitkársága milyen hatással lehet a környék gazdálkodói ál-
tal elõállított termények értékesítésére? Meghívott elõadó dr. Mezei Dá-
vid Miniszterelnökség helyettes államtitkára

10:40-11:10 A 2014. évben induló új agrártámogatási rendszer bemutatása.
Meghívott elõadó: Szentirmay Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium
fõosztályvezetõje

11:20-11:50 A zöldség és a gyümölcs értékesítési kilátásai. Elõadó: a Vidék-
fejlesztési Minisztérium munkatársa

12:00-12:30 Az idén hatályba lépett új földtörvény gyakorlati alkalmazása.

Elõadó: dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal osztályve-
zetõje.

12:40-13:10 Az idei agrár kárenyhítési rendszer bemutatása, valamint a Föld-
mûvelésügyi Igazgatóság aktuális feladatai. Elõadók: Pogonyi Tibor, a
Bács– Kiskun Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságá-
nak igazgatója, és Szabó János az igazgatóság munkatársa.

13:10 Zárszó

Augusztus 24. (vasárnap)

7:00-12:00 Horgászverseny (Füzes-tó)
9:00 Testvérvárosi kispályás labdarúgó verseny.
(Labdarúgó Sport Centrum)
9:00 Bográcsos fõzõverseny megnyitása
10:00 Mezõgazdasági haszonállat- és gépkiállítás megnyitó
10:30 Rózsa Sándor Citerazenekar és az Õszirózsa Népdalkör mûsora
12:00 „Csendül a nóta”címmel Tihanyi Tóth Csaba és partnerének fellépése
13:00 Mizsei Vadrózsák néptánca
14:00 Fõzõ- és sütõ verseny eredményhirdetése
14:30 A Família Szalon ruhabemutatója a Sportcsarnokban
14:00-17:00 Kézmûves foglalkozások apróknak és nagyobbaknak
14:00-18:00 Kerti sakk parti a Központi Játszótéren lévõ szabadtéri sakkpályán
15:00 Lajosmizse Expo 2014 Kiállítás és Vásár közönség-díj nyerteseinek is-

mertetése, oklevelek átadása (Sportcsarnok)
15:00 Íjász bemutató
15:30 Fõnix Dance Sport Stúdió modern táncbemutatója
17:00 Bõrönd mese mesemusical
18:00 Colony rockegyüttes
19:30 Horganyrock együttes
21:15 Király Viktor koncertje
22:00 Tûzijáték
22:30-0:30 Rulett együttes utcabálja

A vasárnapi programok zömének helyszíne a Központi Park!

A XXI. Lajosmizsei Napok programja

A lajosmizsei Gomép Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. építõanyag kis- és
nagykereskedésében másfél hek-
táron raktároznak több mint 17
ezer féle terméket. Mondhatni:
mindent, amire egy ház építésé-
hez szükség lehet. Szakembereik
nagy tapasztalattal, megbízható
információkkal, anyagismerettel,
udvarias, gyors kiszolgálással áll-
nak a vevõk rendelkezésére.

Árukínálatuk az alapvetõ épí-
tõanyagok mellett, az ország leg-
jelentõsebb gyártóitól beszerez-
hetõ, minõségi szakanyagokra is
kiterjed. Itt valóban mindenki
megtalálhatja a korszerû, költ-
ségkímélõ építkezés összes kellé-
két az alaptól a tetõig, ügyelve a
minõségre, illetve az ár-érték ará-
nyokra is.

A 2012-es év mérföldkõ volt a
Gomép kereskedelmi tevékenysé-
gének továbbfejlesztésében azzal,
hogy központi telepük területén

barkács áruházat nyitottak, ahol
azóta a hideg-meleg burkolatok-
tól kezdve, a szerszámokon, szer-
számgépeken, munkavédelmi
eszközökön át egészen a kerté-
szeti, öntözéstechnikai és háztar-
tási termékig, nagyon széles vá-
lasztékkal várják vásárlóikat. A
lajosmizsei Építõk Háza néven
népszerûvé vált szak-
üzlet vezetõje, TTóótthh
RRóóbbeerrtt lapunknak el-
mondta: stratégiájuk
része, hogy minõségi
kivitelezés csak kiváló,
a technológiai köve-
telményeknek megfe-
lelõ építõipari anya-
gokkal lehetséges.
Ezért azok gyártóival
hosszú távú együttmû-
ködési megállapodá-
sokat kötöttek, s ezál-
tal versenyképes ára-
kon tudják kínálni a

minõségi portékáikat vevõiknek,
partnereiknek.

– A rendelkezésre álló tervdo-
kumentáció alapján, értékesítõ
kollegáink kiszámolják az építési
munkákhoz szükséges tételes
anyagigényt, és akár komplett ár-
ajánlatot készítünk építõanyag
szállítására, bármely építõipari

munkához – tudtuk meg az üzlet-
vezetõtõl. – Saját gépjármû par-
kunknak köszönhetõen, a nálunk
vásárolt termékeket rövid idõn be-
lül a kívánt helyre szállítjuk. Igény
esetén az építési fa- és acélanya-
gokat a könnyebb szállítás érde-
kében a szükséges felhasználási
méretre vágjuk. De tárolásra is le-
hetõség van nálunk a megvásá-
rolt építési anyagokat illetõen,
amiket azután a felhasználás üte-
mezett idejében szállítunk a hely-
színre. Megkönnyítve ezzel vevõ-
inknek a szervezési munkát és a
vagyonvédelmet.
GGoomméépp  ÉÉppííttõõaannyyaagg  KKeerreesskkeeddééss

66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,
DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úútt  222211..
TTeelleeffoonn::  7766//445555--447722  

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

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::
HHééttffõõ--ppéénntteekk::  77--ttõõll  1166::3300--iigg

SSzzoommbbaatt::  77--ttõõll  1122  óórrááiigg

A Gomép kereskedelmi szolgáltatásai
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A szakmai sikerek ellenére, a leg-
kevésbé sem elégedett cége hely-
zetével Bújdosó Márton ügyveze-
tõ. Tavaly már írtunk arról, hogy
két évtizede bérel nagyobb (600
hektárnyi) területet legeltetésre a
Kiskunsági Nemzeti Parktól a
Lajosmizsei Charolais Kft., Kiskõ-
rösön és Kunpeszéren. A legelte-
téssel megakadályozzák a gyepek
elgazosodását, jelentõs trágyázás-
sal javítva a védett területek tala-
jának minõségét. Idáig nem volt
semmi probléma, hiszen a gulyá-
sok már pontosan tudják, milyen
övezeteket, parcellákat kell kike-
rülnünk a csordával, hogy a park
védett növényeiben ne keletkezzen
kár. Ezzel is magyarázható, hogy
az ilyen területeken történõ szak-
szerû legeltetésre uniós támogatás
igényelhetõ. A Lajosmizsei

Charolais Kft. esetében ez a tá-
mogatás jórészt fedezte a terüle-
tek bérleti díját, illetve az állatok
költöztetésével járó költségeiket. A
Kiskunsági Nemzeti Parknál eddig
elõ-bérleti joga volt a legelõkre a
lajosmizsei cégnek (ahogy sok
más régi állattenyésztõnek is), de
ezt a jogot egy tollvonással meg-
szüntették szerte az országban.
Most már mindenki pályázhat és
bárki nyerhet. És egyre több
ügyeskedõ (aki közel ül a tûzhöz)

pályázik is, hiszen ha nyer, felve-
heti a támogatást, s azután bérbe
adhatja az állattenyésztõknek a le-
geltetésre elnyert területeket. Ne-
kik ez dupla haszon, a gazdáknak
meg dupla érvágás, a vele járó
kétségbeeséssel, keserûséggel.  
– Több mint húsz éve bérlünk Kis-
kõrösön 270 hektárnyi területet –
tudtuk meg BBúújjddoossóó  MMáárrttoonnttóóll. –
Most más nyerte el a bérleti jogot,

úgyhogy augusztus 31-ig el kell
szállítanunk az ott legelõ kétszáz
egyedes gulyánkat. Ezzel elég re-
ménytelen helyzetbe kerültünk.
Mint ismeretes, gyorsan növekvõ,
nagytermetû, kimondottan a hú-
sáért tenyésztett fajta a charolais,
mely az év nagy részét (április kö-
zepétõl december közepéig) ri-
degtartásban, legelõkön tölti. Ha
elveszítünk egy akkora legelõt,
mint a kiskõrösi, az ésszerû meg-
oldás az lenne, hogy arányosan

csökkentjük az állományt. Romá-
niában és a többi környezõ or-
szágban is egyre élénkebb az ér-
deklõdés a tenyészállatok iránt.
Csakhogy telepeinken történt egy
igen jelentõs környezetvédelmi
beruházás az elmúlt években,
amire úgy kaptunk uniós támoga-
tást, hogy köteleztek bennünket az
állomány szinten tartására…  
– Májusban rendeztünk egy bika-
vásárral egybekötött partnertalál-
kozót, amire meghívtuk azokat a
hazai tenyésztõket, akik az elmúlt
öt évben vásároltak tõlünk te-
nyészállatokat. Több mint százan
el is jöttek. Ezen az összejövetelen
is felvetõdtek a legeltetéssel kap-
csolatos gondjaink éppúgy, mint a
vágó- és tenyészállataink iránt
egy-két éve még intenzíven érdek-
lõdõ török piac hervadása. Próbá-
lunk megoldásokat keresni a
gondjainkra, csak az dühítõ, hogy
amikor már normálisan mûködik
valami a magyar mezõgazdaság-
ban, mindig kitalálnak ezt-azt,
hogy a problémákból a gazdák-
nak soha ne legyen hiányuk…    

66005500  LLaajjoossmmiizzssee,,  MMiizzssee  9911..    
TTeelleeffoonn::  7766//335566--884477  
MMoobbiill::  3300//99553355--115555                    

FFaaxx::  7766//555555--333388
cchhaarroollaaiiss@@cchhaarroollaaiiss..lliinn..hhuu

Lajosmizsei Charolais Kft.

Gondokból soha nincs hiány
AA  sszzaakkmmáánn  bbeellüüll  aa  llaajjoossmmiizzsseeii  cchhaarroollaaiiss  gguullyyáátt  éévvttiizzeeddeekk  óóttaa  MMaaggyyaarr--
oorrsszzáágg  lleeggjjoobbbb  ttöörrzzsstteennyyéésszzeetteekkéénntt  eemmlleeggeettiikk..  NNeemm  vvéélleettlleennüüll,,  hhiisszzeenn
ttööbbbb  mmiinntt  hhaarrmmiinncc  éévvee  ddoollggoozznnaakk  aazzoonn  aa  ccéégg  sszzaakkeemmbbeerreeii,,  hhooggyy  mmii--
nnééll  hhoosssszzaabbbb  ttöörrzzssûû,,  kköönnnnyyeenn  eellllõõ,,  mmaaggaass  nnaappii  ssúúllyyggyyaarraappooddáásstt  pprroo--
dduukkáállóó,,  jjóó  hhúússffoorrmmáátt  hhoozzóó  áálllloommáánnyyuukk  lleeggyyeenn..  TTiisszzttaa  ggéénnáálllloommáánnyyúú  ttee--
hheenneekk,,  bboorrjjaakk  ééss  ggyyöönnyyöörrûû,,  mmáássffééll  ttoonnnnááss  bbiikkáákk  aallkkoottjjáákk  aa  ttööbbbb  mmiinntt
11220000  eeggyyeeddeess  sszzaarrvvaassmmaarrhhaa  áálllloommáánnyytt..  NNeemm  ccssooddaa,,  hhooggyy  aa
LLaajjoossmmiizzsseeii  CChhaarroollaaiiss  KKfftt..  sszzáámmttaallaann  nnaaggyyddííjjaatt  nnyyeerrtt  aazz  uuttóóbbbbii  éévvttiizzee--
ddeekkbbeenn  rreemmeekk  tteennyyéésszzáállllaattaaiivvaall,,  kküüllffööllddöönn  ééss  iitttthhoonn  eeggyyaarráánntt..  AAzz  iiddéénn
aa  hhóóddmmeezzõõvváássáárrhheellyyii  ééss  aa  kkaappoossvváárrii  oorrsszzáággooss  áállllaatttteennyyéésszzttééssii  sseerreegg--
sszzeemmlléénn  rreemmeekkeelltteekk,,  sszziinnttee  mmiinnddeenn  kkaatteeggóórriiáábbaann..  

KKééttsszzáázz  eeggyyeeddeess  gguullyyaa  mmaarraadd  lleeggeellõõ  nnééllkküüll



A csárda és az udvarház úgy
terebélyesedett, ahogy a vendé-
gek serege nõtt. Azután 1992-
ben – a régitõl néhány kilomé-
ternyire, a felsõlajosi ménes
központ mellett – felépült az Új
Tanyacsárda, ahol több ezer
vendéget is tudnak egyszerre
fogadni. Az egykori fiatal ven-
déglátósok egyike Garaczi Já-
nos volt, aki ma már Venesz Jó-
zsef-díjas mesterszakács, a ma-
gyar szakács olimpiai válogatott
volt trénere, a Tanyacsárda
messze földön híres séfje. S a
tulajdonosok között találhatjuk
a mai napig kitartó társait: az
üzletigazgatót, Polyák Zoltánt
és a lovas programokért felelõs
ménesigazgatót, Terenyi Istvánt.

– Szerintem mára a Tanya-
csárda összeforrt Lajosmizsével.
Éppen ezért, a város ünnepe a
mi ünnepünk is. A Szent István
napjához kötõdõ évi rendez-
vénysorozatuk a vendéglátás és
a programok tekintetében egy-
aránt fontos számunkra. A ha-
gyományos fõzõversenyen több-
ször megtiszteltek azzal, hogy a
zsûri tagja lehettem – nyilatkoz-
ta lapunknak GGaarraacczzii  JJáánnooss.

– A csárdánk elmúlt négy év-
tizedére visszatekintve elmond-
hatjuk, hogy mindig igyekeztünk
a vendéglátás mellé egyéb szol-
gáltatásokat is kínálni (kiállítás,
játszótér, lovas bemutatók stb.).
Közben egy pillanatra sem fe-
ledkezve meg arról, hogy minõ-
ségi ételek csak minõségi alap-
anyagokból készülhetnek, s ha
elhivatottsággal, megbízható-
sággal, vendégszeretettel páro-
sulnak, akkor mindent megtet-
tünk a sikerért. A kiváló húso-
kat, zöldségféléket, gyümölcsö-
ket leggyakrabban a környék-
beli, jól ismert termelõktõl vásá-

roljuk, de a kecskeméti piac kí-
nálatát is szinte minden nap
mustráljuk. Nálunk azt az ízvilá-
got kapja a vendég ma is, mint

tíz évvel ezelõtt, ugyanakkor az
étlapról már a korszerû táplál-
kozás hívei, a vegetáriánusok is
könnyen tudnak választani.

– Régen is a vendég elé tették
a felszolgálók az étlapot,
mondván: Tessék választani! Mi
viszont megkérdeztük tõlük
rendszeresen, hogy mit ennének
szívesen, ha legközelebb betér-
nek hozzánk. Egyfajta étlapmó-
dosító közvélemény-kutatás volt

ez, amit azután társítottunk
idényjellegû, illetve különbözõ
ünnepekhez kötõdõ kínálatok-
kal. Vadak, halak, liba, disznó-
toros, spárga, paprika, szü-
ret… – Hosszú a listája, amik-
hez kapcsolódva különbözõ fi-
nomságokat kínálunk hétvé-
genként, miközben megõriztük
a hagyományos ízeket. Az új
autópálya kicsit megrémített
bennünket, hiszen már nem
közvetlenül a csárdánk elõtt
vezetett el a Szeged-Budapest
közötti legforgalmasabb út.
Ám ez a pillanatnyi rémület ar-
ra késztetett bennünket, hogy
újabbnál újabb ötleteket pró-
báljunk ki vendégcsalogató-
ként, forgalmunk stabilitása ér-
dekében. Ekkor döntöttünk
úgy, hogy megfelelõ logisztikai
feltételeket teremtve, a két
csárdánkon kívül is vállalko-
zunk rendezvények lebonyolítá-
sára. Büszkén elmondhatjuk,
hogy az új Mercedes Gyár sok
rendezvényére tõlünk rendel
ételeket, szervírozást. Kiváló
kollégáim remekül tudják a
dolgukat, nekik az sem okoz
problémát, hogy a különbözõ
helyszíneken a vendég kívánsá-
ga szerint süssék ki speciális
grillezõkön az elõkészített fi-
nomságokat – hangsúlyozta a
neves séf.

– Visszatérve az új sztrádára:
egy idõ után azt tapasztaltuk,
hogy nem csak hátrányai van-
nak a mi szemszögünkbõl, ha-
nem elõnyei is. Hiszen jó fél-
órányira csökkentette ez a
gyorsforgalmi út a távolságot
köztünk és a fõváros között,
ezért egyre többen kirándulnak
hozzánk egy jó ebédre, vacso-
rára, vagy vállalati, családi
rendezvények megtartására.
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Szüreti mulatság 
az Új Tanyacsárdában

Délelőtt 11 órától:
Igazi szüreti hangulat

Mustkészítés és mustkóstolás
Kézműves foglalkozás

Lovaglás karámban
Kocsikázás a csárda környékén
Ebéd közben cigányzenekarunk

muzsikál
Méneshajtás és Lovasbemutató

Gyönyörű őszi környezet

Tel.: 06−76/356−010 Fax: 06−76/356−576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu

www.tanyacsarda.hu
www.facebook.com/tanyacsardalajosmizse

2014. szeptember 28. (vasárnap)

A csárdánkban ebédelő vendégek részére 
a programokon való részvétel ingyenes!

Vendégeink az étlapon található finomságok közül
tetszés szerint választhatnak.

Szeretettel várjuk családját, barátait egy aktív szüreti programra!

Tanyacsárda Kft., 6050 Lajosmizse, Bene 625.

Lajosmizsei Tanyacsárda
Megújulás és vendégszeretet

TTööbbbb  mmiinntt  nnééggyy  éévvttiizzeeddddeell  eezzeellõõtttt,,  aazzzzaall  aazz  eellttöökkééllttssééggggeell  aallaappííttoottttaa
mmeegg  nnééhháánnyy  vveennddééggllááttóóss  ffiiaattaalleemmbbeerr  LLaajjoossmmiizzsséénn  aa  TTaannyyaaccssáárrddáátt,,
hhooggyy  mmeeggvvaallóóssííttaannaakk  eeggyy  hhaaggyyoommáánnyyookkhhoozz  hhûû,,  ddee  mmééggiiss  úújjffaajjttaa  vveenn--
ddééggffooggaaddáássii  kkuullttúúrráátt..  MMééggppeeddiigg  úúggyy,,  hhooggyy  aa  ffiinnoomm  ffaallaattookk  ééss  nneeddûûkk
mmeelllléé  nneemm  eellccssééppeelltt  ffoollkkllóórrmmûûssoorrookkaatt  ttáállaallnnaakk,,    hhaanneemm  aa  ppuusszzttaa  mmááiigg
iiss  ééllõõ,,  hhaammiissííttaattllaann  vvaallóóssáággáátt  iiddéézzõõ  pprrooggrraammookk  sszzeemmééllyyeess  kköözzrreemmûûkköö--
ddõõjjéévvéé  tteesszziikk  aa  vveennddééggeekkeett..
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A dohányt, cigarettát forgalmazó
kereskedelmi cégek nagy részét
érzékenyen érintette, hogy egy
éve már csak nemzeti dohány-

boltokban történik az értékesítés,
és csak magánszemélyek adhat-
tak be pályázatot, illetve nyerhet-
tek koncessziót. Most minden ke-

reskedelmi lánc arra törekszik,
hogy a kiesõ árbevétel és ered-
mény egy részét pótolni tudja.

Nincs ez másként nálunk sem.

Áttértünk a kétheti helyett a he-
tenként változó Coop akciókra,
mellyel többféle terméket tudunk
olcsóbban kínálni. Bõvítettük és
most már minden élelmiszer bol-
tunkban bevezettük a friss, jó mi-
nõségû baromfi termékek for-
galmazását, különös figyelem-
mel a kedvezõ akciós ár biztosí-
tására. Bevezettük a szezonnak
megfelelõ játék áruk értékesíté-
sét, szintén kedvezõ áron. Vá-
lasztékunkat színesítik az iparcik-
kek, konyhai eszközök, irodasze-
rek. Kibõvített, iskolaszezonhoz
kapcsolódó termékekkel várjuk
vásárlóinkat!

Reméljük, sokan figyelik akció-
inkat és egyre több új termékünk
megnyeri vevõink tetszését!

További kedvezményeket lehet
elérni a Coop kártyával!

Legyen Ön is törzsvásárlónk!

GGáánnccssoossnnéé  TTaassii  AAnniikkóó
elnök-igazgató

Újabb termékek a Mizse−Coop boltjaiban
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A Mizsetáp Kft. néhány éve
saját kereskedelmi céggel, a
Hírös Farm Kft-vel bõvült, ami
az étkezési tojások forgalmazá-
sában a térség egyik meghatá-
rozó piaci szereplõje lett, s
amelynek az élelmiszer brendje
a Hírös tojás termékcsalád.
Olyannyira megerõsödtek,
hogy a kereskedelmi igényeket
már nem tudták kielégíteni saját
mizsetápos termékeikbõl. A
megoldásra két út kínálkozik a
cég hosszú távú céljai felé ha-
ladva, s mind a kettõn elindul-
nak. Az egyiken szövetkeznek a
környék állattartóival, ellátva
õket saját gyártású, kiváló ta-
karmányaikkal és elõnevelt jér-
céikkel, s ennek a széleskörû
partnerkapcsolatnak köszönhe-
tõen, jelentõsen növekszik a ke-
reskedelmi igényekhez igazodó
tojásforgalmazásuk az étkezési
tojás felvásárlás révén. Minden
esetben a vevõ, a beszállító,
vagy az együttmûködõ partner
adottságaihoz, céljaihoz iga-
zodva és a lehetõ legjövedel-
mezõbb termelés megvalósítása
érdekében készítik el együttmû-
ködési ajánlásaikat.

A megoldás másik útján pe-
dig döntöttek a Mizsetáp Kft. jó-
val nagyobb léptékû fejlesztésé-
rõl, amirõl KKoolllláárr  CCssaabbaa ügyve-
zetõ igazgató az alábbiakat nyi-
latkozta lapunknak: 

– Való igaz, hogy a felénk irá-
nyuló kereskedelmi bizalom, az-
az áruigény jóval túlnõtt a je-
lenlegi termelésünkön. Ahhoz,
hogy a piac egyik feltörekvõ
szereplõje maradhassunk, elen-
gedhetetlen a nagyobb léptékû
fejlesztés, amire sikerült pénz-
ügyi támogatását is szereznünk.

Ez a fejlesztés most a Kinizsi-te-
lepünkre korlátozódik, ahol je-
lentõs modernizációt és lénye-
ges kapacitásbõvítést valósítunk
meg, mintegy 1,3 milliárd forint
értékben. Két új, egyenként
több mint 60 ezer férõhelyes
battériás tyúkól, egy 80 ezer fé-
rõhelyes jércenevelõ és egy

nagy kapacitású központi tojás-
csomagoló üzem épül e projekt
keretében, amit még az idén
szeretnénk megvalósítani. Ezek
mellett a meglévõ és mûködõ
telep is lényeges felújítást kap.
A kivitelezési munkák elkezdõd-
tek, de annak menetét még né-
hány bürokratív nehézség hát-
ráltatja, de reméljük mihama-
rabb ezek is rendezõdnek, hisz
a pénzügyi források is maradék-
talanul rendelkezésre állnak. 

– Ezeknek a beruházásoknak
köszönhetõen számításaink sze-
rint 10 hónapon belül két szá-

zalékkal tudjuk növelni az étke-
zési tojás országos forgalmazá-
sában és fogyasztásában való
részarányunkat. Az étkezési to-
jás piacán mutatkozó kereske-
delmi igények kielégítése mel-
lett, a felfutó baromfitenyészté-
sünk lehetõséget teremt arra,
hogy mind regionálisan, mind
pedig országos szinten az eddi-
gieknél jóval több tyúktartóval
teremtsünk üzleti kapcsolatot,
ami maga után vonja a takar-
mányértékesítésünk volumené-
nek, valamint a tojásfelvásárlá-
sainknak a kívánatos növeke-
dését is. Ugyanakkor az élelmi-
szerbiztonság megteremtésére,
illetve fenntartására eltökélten
ügyelünk a jövõben is. Telepe-

inkrõl, takarmánykeverõnkbõl
és tojásüzemükbõl csak kifo-
gástalan minõségû, megbízha-
tó termékek kerülhetnek forga-
lomba. 

– Az általunk mûvelt szakte-
rületek mindegyikén magas
termelési kultúrára és profiz-
musra törekszünk. Célunk,
hogy a kellõ rentábilitás mel-
lett, a modern és környezetkí-
mélõ technológiákkal végzett
munkák révén minél nagyobb
elismertség övezze a cégünket,
illetve annak minden egyes
munkatársát. A dolgozóink

száma egyébként, ugyancsak
növekedni fog a közeljövõben,
hiszen az új beruházásainknak
köszönhetõen, 15-16 új mun-
kahelyet is teremtünk. 

– Nem titkolt célkitûzésünk,
hogy az eddig elért eredménye-
ket túlszárnyalva, a térség egy-
re meghatározóbb társasága-
ként fejlõdhessünk tovább –
hangsúlyozta az ügyvezetõ. – A
sokéves megbízható mûködé-
sünket, gazdasági, üzleti meg-
alapozottságukat jól mutatja,
hogy a Mizsetáp Kft-t a határ-
idõre fizetõ, korrekt vállalkozá-
sok igen szûk, de annál nívó-
sabb körében jegyzik az alapí-
tása óta.

Nagyberuházás a Mizsetápnál
LLaajjoossmmiizzssee  eeggyyiikk  pprroommiinneennss  ccééggee  aa  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  AAzz  11999955--bbeenn  aallaappííttootttt
ttáárrssaassáágg  tteelleepphheellyyeeii  aa  vváárrooss  kküülltteerrüülleettéénn  ééss  aa  kköözzeellii  CCsseemmõõnn  ttaalláállhhaattóókk,,
aazz  MM55--ööss  aauuttóóppáállyyaa  mmeelllleetttt,,  aa  tteevvéékkeennyyssééggeeiinneekk  mmeeggffeelleellõõ  jjóó  tteerrmméésszzee--
ttii  ééss  iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  EEzz  öött  öönnáállllóó  ééss  kkoommoollyy  tteelleepphheellyyeett
jjeelleenntt..  TTúúllzzááss  nnééllkküüll  mmoonnddhhaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  MMiizzsseettáápp  KKfftt..  eellmmúúlltt,,  ccssaakknneemm
kkéétt  éévvttiizzeeddeess  mmûûkkööddéésséétt  mmiinnddiigg  aa  mmiinnõõssééggeett  ééss  aa  tteerrmmeelléékkeennyyssééggeett  jjaa--
vvííttóó,,  ffoollyyaammaattooss  ffeejjlleesszzttéésseekk  jjeelllleemmeezzttéékk..  EEzzzzeell  eeggyyüütttt  oollyyaann  bbaarroommffiittaarr--
ttóó  ééss  ttaakkaarrmmáánnyyggyyáárrttóó  vváállllaallkkoozzáássssáá  ffoorrmmáállóóddttaakk,,  aammeellyy  aa  ffeellhhaallmmoozzootttt
sszzaakkttuuddáássáátt  ssaajjáátt  mmaaggaa  ééss  ppaarrttnneerreeii  eellõõnnyyéérree  eeggyyaarráánntt  kkaammaattoozzttaattjjaa  aazz
éélleellmmiisszzeerr  vveerrttiikkuummbbaann..  
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A magas színvonalú tisztagu-
mi- és fémbetétes formaalkatré-
szek (elsõsorban tehergépjármû-
vek, továbbá szaniter- és fûtési
rendszerek tömítései), valamint a
fékrendszerekbe tartozó, külön-
bözõ szeleptömítések mizsei
gyártóinak látványos fejlõdése
öt éve megtorpant, amikor a
gazdasági krízis világszerte
éreztette sajnálatos hatásait.
Ám szerencsére hamar sikerült
a nehéz helyzetbõl kilábalnia
Lajosmizse legtöbb dolgozót
foglalkoztató vállalatának, s
ebben közrejátszott az is, hogy
a Freudenberg kufsteini gyára
áttelepítette egy részlegét, s
ezek az új technikák és termé-
kek új bevételnövekedést ered-
ményeztek.

– Azáltal, hogy az anyacég, a
menedzsment stabil, a termelé-
kenységünk és a minõség to-
vábbfejlõdése minden nehézsé-
gek ellenére is garantált a mai
napig – mondja MMoollnnáárr  AAnnddrrááss,
a Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
ügyvezetõje. – Megszereztük az

autóipari ISO /TS 16949 minõ-
sítést. Errõl tudni kell, hogy gép-
jármûipari alkatrész-beszállító-
ként, ennek segítségével folya-
matosan javítható a minõség,
mivel a specifikáció az autóipar
sajátosságait figyelembe véve
szabályozza a fejlesztési, terve-
zési, termelési folyamatokat.
Novemberben újabb kihívásnak
kell megfelelnünk, ugyanis már
nem az anyacéggel együtt, ha-
nem önálló egységként kell

megfelelnünk ennek a tanúsítási
rendszernek.

– Ez azért nagyon lényeges,
mert ha sikeres lesz az auditálá-
sunk, akkor a következõ évben
a vevõinknek már közvetlenül
tudjuk szállítani termékeinket.

Eddig ez a kufsteini központun-
kon keresztül történt – a szigorú
minõségi szabályozások miatt
–, még akkor is, ha kecskeméti
volt a megrendelõ. Nyilvánvaló,
hogy így a logisztikai költségek
jelentõsen csökkennek, s a
partnerkapcsolataink is közvet-
lenebbekké, hatékonyabbakká
válnak. De mindezeknek alap-
feltétele, hogy önálló minõsítést
szerezzünk, amire minden esélyt
megad ma már a technikai és

technológiai színvonalunk, a
termelékenységünk és a termé-
keink minõsége (több mint egy
éve egyetlen reklamációt sem
kaptunk). Üzemcsarnokaink
speciális gépekkel, berendezé-
sekkel vannak felszerelve, s
ezeknek megfelelõen alkalma-
zottaink alapos, folyamatos
szakmai és munkavédelmi kép-
zésben részesülnek. Büszkén el-
mondhatjuk, hogy nálunk az el-
múlt években egyetlen üzemi
baleset sem történt, s rendelke-
zünk az ISO 14001-es (környe-
zetvédelmi) és 18001-es (mun-
kavédelmi) minõsítéseivel is. 

– Ha sikeres lesz a novembe-
ri auditálásunk, az eddigieknél
nagyobb önállósodás csak lép-
csõzetes tempóban történhet,
hiszen adminisztratív, logiszti-
kai, raktározási és megannyi
más területen is meg kell felel-
nünk az újabb elvárásoknak,
kihívásoknak. Amik új beruhá-
zásokat, munkaerõ növeléseket
és persze nagyobb felelõsséget
generálnak. Nem is szólva az
új projektjeinkrõl. Az idén pél-
dául a Freudenberg berlini
gyárának is – fejlesztésekkel
megalapozott – beszállító part-
nerei lettünk, ami ugyancsak
évekre meghatározhatja a ter-
melésünket és az eredményes-
ségünket. 

Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Újabb kihívások küszöbén
AA  vviilláággmméérreettûû  ggyyáárrttóóhháállóózzaattttaall  rreennddeellkkeezzõõ  nnéémmeett  FFrreeuuddeennbbeerrgg  ccéégg--
ccssooppoorrtt  hhéétt  eesszztteennddeejjee  aallaappííttootttt  ggyyáárraatt  LLaajjoossmmiizzsséénn,,  FFrreeuuddeennbbeerrgg  TTöö--
mmííttééss  IIppaarrii  KKfftt..  nnéévveenn..  AA  mmeegglléévvõõ  kkéétt  üüzzeemmrréésszz  mmeelllléé,,  hhaammaarroossaann
üüzzeemmbbee  hheellyyeezztteekk  eeggyy  úújj,,  eezzeerr  nnééggyyzzeettmméétteerreess  ggyyáárrttóóccssaarrnnookkoott  iiss,,  kkoorr--
sszzeerrûû  tteecchhnnoollóóggiiáákk,,  tteecchhnniikkáákk  bbeeáállllííttáássáávvaall,,  ss  eennnneekk  kköösszzöönnhheettõõeenn  eeggyy
éévv  aallaatttt  kkééttsszzeerreesséérree  nnõõtttt  aa  bbeevvéétteellee  ééss  aa  ddoollggoozzóóii  llééttsszzáámmaa  aa  nnaaggyy
mmúúllttrraa  tteekkiinnttõõ  ccééggccssooppoorrtt  lleeggffiiaattaallaabbbb  ttaaggjjáánnaakk..

Mártély 50
A hódmezõvásárhelyi Tornyai
János Múzeumban összegzõ
kiállítás nyílt napokban az
alapításának ötvenedik év-
fordulóját ünneplõ Mártélyi
Képzõmûvészeti Szabadisko-
la tanárainak és táborlakó
mûvészeinek alkotásaiból. 

A nagyszabású, Mártély
50 elnevezésû jubileumi tár-
lat keretében, önálló kama-
ra kiállítással mutatkozik be
az intézmény földszinti nagy-
termében az alapító táborla-

kók egyike, Csáky Lajos
kecskeméti festõmûvész. A
tárlatok szeptember 7-ig lá-
togathatók. 
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A ccssaallááddiiaass  ffüürrddõõbbeenn egész évben uszoda, gyermekmedencék, wellness
és ggyyóóggyyáásszzaattii részleg, szaunavilág, két gyógymedence, étterem, korsz-
erû játszótér és pihenõ terület várják a vendégeket.    
A kkoommpplleexxuumm szálláskínálata az idei nyártól a négycsillagos Barack
Thermal Hotel és Spa szállodával egészült ki, ahol modern környezetben
várják a pihenésre, gyógyulásra vágyókat. Aki a szállodában vagy a
szintén 44  ccssiillllaaggooss apartmanokban, illetve a  campingben foglal szállást,
az élmény- és  gyógyfürdõ szolgáltatásait is korlátlanul élvezheti. 

ÕÕsszzii--ttééllii  aakkcciióóiinnkk,,  aajjáánnllaattaaiinnkk::
BBAABBAA  KKEEDDDD – babaúszás minden héten kedden 9.30-tól

TTEERRMMÁÁLL  SSZZEERRDDAA – kedvezményes belépõ, 
50% kedvezmény az ételárakból

SSZZAAUUNNAA  CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK – gratis szaunaszeánszok
CCSSAAJJOOSS  PPÉÉNNTTEEKK – barátnõknek kedvezményes belépõ 

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

Web: www.thermaltiszapart.hu �� E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

Tisza-parti Gyógy-és
Élményfürdõ
Tiszakécske 

Kövessen minket a weboldalunkon és a facebook−on!
Használja fel a SZÉP kártyáját, Erzsébet utalványát, illetve

egészségpénztári kártyáját!
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Péntek (09. 05.)
17. 30 Emlékezés a VII. Négyes-

fogathajtó Világbajnokság (Szilvásvá-
rad, 1984) 30. évfordulója alkalmából
–  Juhász László, Bárdos György, Fü-
löp Sándor, négyesfogathajtó csapat
világbajnok tagjainak, illetve  Juhász
László egyéni világbajnok és Váczi Er-
nõ egykori szövetségi kapitány rész-
vételével

Emlékkiállítás, megnyitja: Szabó
László, Bugac község polgármestere

A kiállítás megtekinthetõ: szep-
tember 20-ig 

Helyszín: Bugaci Mûvelõdési Ház
(Béke u. 27. Tel./fax: 76/575-
497/498)

Szombat (09. 06.)
FOGATHAJTÓ VERSENY

8.30-11.00 Amatõr fogathajtók
versenye: Bugaci Pásztornapok-kupa
elsõ fordulója

Túravezetések:
9.30-11.10 Homoki kikerics túra:

botanikai túra, ismerkedés az õszi ho-
mokpuszta növényivel

13.30-14.30 Pásztorok nyomá-
ban: néprajzi séta az õshonos háziál-
latokhoz és a Pásztormúzeumhoz 

10.00-13.00 Kiskunfélegyháza és
térsége nyugdíjasainak kulturális ta-
lálkozója

Nyugdíjas csoportok kulturális
mûsora a Gavallér-tanya melletti sá-
torban

9.00-17.00 Pásztornapi vásár
Bugaci és környékbeli kézmûve-

sek, õstermelõk portékáinak és nem-
zeti parki termékvédjegyes termékek-
nek a piaca 

Patkolókovácsok bemutatója 
Népi- és természetismereti játszó-

ház, kézmûves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak, kötélfonás, állatsimo-
gató, pónifogatozás

11.30 Bugaci Pásztornapok ünne-
pélyes megnyitója – a rendezvényt
megnyitja Szabó László Bugac nagy-
község polgármestere

VII. Négyesfogathajtó Világbajnok-
ság (Szilvásvárad) világbajnokainak
és minden magyar résztvevõjének a
köszöntése 

12.00-13.00 Közös ebéd a fogat-
hajtóknak és a csikósverseny részt-
vevõinek

Gasztronómia: a bugaci Karikás
Csárda hagyományos pusztai- és
szüreti ételeibõl kiskunsági borok kí-
nálatával 

13.00-14.00 Helyi hagyományõr-
zõ együttesek fellépése: 

Kálmán Lajos Népdalkör és a Bu-
gaci Nyugdíjas Klub Néptánc Csoport

Rigó József Általános Iskola Nép-
tánc Csoportjának bemutatkozása

A Rátóti csikótojás c. interaktív
mesejáték – Rigó József Általános Is-
kola dráma szakkörös tanulóinak a
közremûködésével 

14.00-17.00 Amatõr fogathajtók
versenye: Bugaci Pásztornapok-kupa
második fordulója

Szünetekben:
Kiskunsági puszták csikósainak

ügyességi versenye 
17.20 Amatõr fogathajtók és a

csikósok ügyességi versenyének
eredményhirdetése és díjkiosztója

Zárókép: kettesfogatok  karussele 
18.00 Kiskunsági csikósok lovas-

bemutatója a bugaci ménes felhajtá-
sával és szürke marha tereléssel

19.00 Bugaci Tanyaszínház elõ-
adása: Naftalin (Heltai Jenõ bohózata)

Az elõadás helyszíne: Gavallér ta-
nya melletti sátor

Vasárnap (09. 07.)
I. BUGACPUSZTAI
LOVASTALÁLKOZÓ

7.30-8.00 Gyülekezõ a pusztai lo-
vas túrára a bugaci Szent Mihály-ke-
resztnél 

8.00-11.00 Bugacpusztai lovas
túra a puszta legszebb tájain (lóhá-
ton és fogatosan, közös piknikkel).
A túrát vezeti Szabó László polgár-
mester és az Abonyi Imre Fogathaj-
tó és Lovassport Egyesület tagjai.
További információ: www.bugac.hu 

(Jelentkezés: polgarmester@
bugac.hu) 

9.45-10.00 Varga Mihály bugaci
bõrdudás pusztába kiáltó és hívó
játéka dudával és tárogatóval

10.00-10.45 Állati Jó Bemutató
(Kisállatok testközelbõl)

10.00-15.00 Interaktív kiállítás: I.
világháborús katonai felszerelések
(fegyverzet, ruházat) bemutatása

11.00-11.30 Lovastalálkozó
résztvevõinek a fogadása és a be-
mutatkozása

11.30 -12.30 Kiskunsági Nép-
tánc találkozó résztvevõinek mûso-
ra.

12.30-13.00 Szabadidomítás
bemutató – Hamza Viktória és lovai 

13.00-13.30 Pajzán mesék és

alföldi betyár históriák Varga Mihály
bugaci mesemondó szájából

14.00-14.45 „Rózsa Sándor a
lovát ugratja” Langaléta Garabon-
ciások zenés- gólyalábas produk-
ciója

14.45-16.00 III. Bugaci Gazda-
olimpia (környezõ települések lovas
egyesületeinek és önkormányzatai-
nak részvételével)

16.00-16.30 Múlt a jelenben:
1914 – Életképek az I. világháború
idejébõl – a Kecskeméti Huszárok
Hagyományõrzõ Egyesület tagjainak
emlékmûsora

16.30 III. Bugaci Gazdaolimpia
eredményhirdetése és díjazása

16.50 Bugaci csikósok záró lo-
vasbemutatója

További programok szombaton és
vasárnap egész nap: 

– Jurta kiállítás: Purevjav

Batmyagmar mongol festõmûvész ki-
állítása a lovakról és lovasokról:

–  Játszóház gyerekeknek
–  Kézmûves vásár és mesterség

bemutatók 
–  Hagyományos magyar pusztai

ételek 
– A Pásztormúzeum és a Ménes-

telep látogatása 

A programokat a megjelölt helyszíne-
ken és a Karikás Csárda melletti 

Gavallér-tanyánál rendezik
GPS-koordináta: N: 460 40'07.179"

E: 19038'05.616"
Szervezõk: Abonyi Imre Fogathajtó és

Lovassport Egyesület, Bugac 
nagyközség, Bugac Puszta Kft

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Rendezõk: Abonyi Imre Fogathajtó
és Lovassport Egyesület 

Abonyi Imre Fogathajtó és
Lovassport Egyesület 

H-6114 Bugac, Béke u. 10. 
Bugac – Polgármesteri Hivatal

H-6114 Bugac, Béke. u. 10.
Tel.: 76/575-100,  575-107

Honlap: www. bugac.hu 
E-mail: bugaconk@t-online.hu

Bugac Puszta Kft
H-6114, Bugac, Nagybugac 135.

Tel: 76/575-112
Honlap: www. bugacpuszta.hu 
E-mail: info@bugacpuszta.hu

Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok
Egyesülete

Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 2/a
E-mail:juhaszistvan2@freemail.hu

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
H-6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Tel.: 76/482-611
Honlap: www. knp.hu

E -mail: mailknp@knp.hu

A belépés díjtalan. 

A programváltozás jogát fenntartjuk

rossz idõ esetére!

A rendezvény szabadon látogatható,

de azon mindenki csak a saját

felelõsségére vehet részt.

Aktuális információk: www.knp.hu 

www. bugacpuszta.hu

BUGACI PÁSZTORNAPOK 
2014. szeptember 5−7.
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– Nehéz volt az indu-
lás, az elsõ évben mind-
össze 640 ezer forint volt
az árbevételünk, ami a
költségeinket sem fedez-
te – emlékezik vissza a
kezdetekre KKoovvááccss  LLáásszzllóó
ügyvezetõ igazgató. –
De a következõ eszten-
dõben már megtízszere-
zõdött a forgalmunk, s
ettõl kezdve egy folya-
matos fejlõdés részesei
lehettünk. Mindenek
elõtt azt kellett felismernünk,
hogy nem viszonteladókkal, ha-
nem közvetlenül a gyártókkal ér-
demes kapcsolatot tartani a
hegesztéstechnikai berendezé-
sek, eszközök beszerzését illetõ-
en. Több, e speciális területen
kimagasló termékeket elõállító
külföldi gyártót kerestünk fel az
évek során, s a látogatásaink
alkalmával kialakult személyes

kontaktusok is hozzájárultak az
eredményes együttmûködése-
inkhez. 

– A hegesztõrobotokat is gyár-
tó világhírû Panasonic céggel
négy éve állunk kiváló partneri
kapcsolatban. Itt már nagy hang-
súlyt kapott a szakmai kompeten-
ciánk. Hiszen ma már ilyen kor-
szerû berendezéseket értékesíteni
csak úgy lehet, ha egyre na-

gyobb hangsúlyt fektetünk a
technológiai tanácsadásra, illet-
ve garantálni tudjuk a szervize-
lést, karbantartást is. Ezek a ro-
botok már  úgy vannak beprog-
ramozva, hogy megadjuk nekik a
hegesztendõ termék 3D-s rajza
alapján szimulált programot, il-

letve a hegesztési navigációs
szoftverrel a különbözõ hegeszté-
si varratok adatait amihez a he-
gesztési  paramétereket a robot
kiszámítja.

– Ma már több mint három-
ezer féle terméket kínálunk Mátis
Kálmán utcai üzletünkben, de
ezeknek csak a felét tudjuk raktá-
ron tartani helyszûke miatt. Ez is
arra késztetett bennünket, hogy a

cégünknél egy nagyobb fejlesz-
tést, bõvítést hajtsunk végre. A
Csillag utcában alakítjuk ki új,
580 négyzetméteres alapterületû
hegesztéstechnikai központun-
kat, külön üzlettel, raktárral,
szervizzel, tárgyalóval, irodákkal.
Sõt, lesz egy száz négyzetméteres
robotdivízió, a legkorszerûbb gé-
pekkel, berendezésekkel. Erre
azért van nagy szükségünk, mert
az általunk kínált termékek hatal-
mas elõnyeit és kiváló mûködését
mindenekelõtt meg kell ismertet-
nünk a potenciális vásárlói kör-
rel. Ez igazi technológia, amit
gyakorlati bemutatókkal lehet
legjobban szemléltetni, miközben
minden kérdésre személyes vála-
szokat adhatunk. Az új robotdiví-
ziónk ezeknek a bemutatóknak a
színtere lesz már a közeljövõben,
ahol minden hónapban terve-
zünk egy robotnapot meghívott
vendégeinknek. 
SSyynneerrggiicc  HHeeggeesszzttéésstteecchhnniikkaa  KKfftt..

HH--66000000  KKeeccsskkeemméétt
MMááttiiss  KKáállmmáánn  uuttccaa  11..

TTeelleeffoonn::  7766  //441166  228855,,  441188  006699
FFaaxx::  7766//  550077  115566

MMoobbiill::  3300//99558899--556666
EE--mmaaiill::

llaasszzlloo..kkoovvaaccss@@ssyynneerrggiicc..hhuu
hhttttpp::////wwwwww..ssyynneerrggiicc..hhuu//

Synergic Hegesztéstechnika Kft.

A hegesztés technikai mércéje
MMoosstt  üünnnneeppeellttee  aallaappííttáássáánnaakk  hhuusszzaaddiikk  éévvffoorrdduullóójjáátt  aa  SSyynneerrggiicc
HHeeggeesszzttéésstteecchhnniikkaa  KKfftt..  EEzz  aa  ccssaallááddii  vváállllaallkkoozzáásskkéénntt  iinndduulltt,,  kkeeccsskkeemmééttii
sszzéékkhheellyyûû  ccéégg  iippaarrii  hheeggeesszzttõõrroobboottookk,,  ppoonntthheeggeesszzttõõkk,,  ppllaazzmmaavváággóó  bbee--
rreennddeezzéésseekk,,  aauuttooggéénntteecchhnniikkaaii  ééss  eellsszzíívváásstteecchhnniikkaaii  eesszzkköözzöökk,,  sseeggéédd--
aannyyaaggookk,,  mmuunnkkaavvééddeellmmii  tteerrmméékkeekk  ssttbb..  ffoorrggaallmmaazzáássáárraa,,  iilllleettvvee  sszzeerrvviizz--
sszzoollggáállaattrraa  ssppeecciiaalliizzáállóóddootttt..  22001100--ttõõll  aa  PPaannaassoonniicc  kkiizzáárróóllaaggooss  mmaaggyyaarr--
oorrsszzáággii  kkééppvviisseelleettéétt  llááttjjaa  eell  aa  SSyynneerrggiicc  aa  hheeggeesszzttõõrroobboottookk  éérrttéékkeessííttééssee
tteekkiinntteettéébbeenn..

A Duna-Tisza közi Népmûvészeti
Egyesület szervezésében rendez-
ték meg az Európai Unió Fiatalok
Lendületben programja által fi-
nanszírozott, „Get Involved –
Make a Difference” ifjúsági csere
találkozót. A programban aktívan
résztvevõ 16 kecskeméti és 16
portugál fiatal közösen készítette
el a két nemzet népmûvészeti
motívumait is feldolgozó, a Kecs-
keméti Városháza falára vetített
fényfestményt. A látványos bemu-
tatót zenei és táncos mûsorral kí-
sérték, az érdeklõdõ közönség
nem kis örömére. (Bús Csaba fel-
vétele)

Fényfestmény a falon
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Pandúrozó
palotapincsi
A Kecskeméti Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályá-
nak két járõre a minap, a regge-
li csúcsforgalomban, a lámpát
kikapcsoltatva irányította a for-
galmat az Izsáki úton, a Hullám
vendéglõnél lévõ keresztezõdés-
ben, amikor egy nagyobb féke-
zésre lettek figyelmesek.

Ekkor érkezett meg a váltás,
méghozzá négy lábon… - El le-
het képzelni, mennyire megle-
põdtek a járõrök, amikor egyik
pillanatról a másikra egy idõs,
zsemle színû, rövid farkú palota-
pincsi jellegû kan kutyus foglalt
helyet a lábaiknál, érdeklõdõn
szemlélve a rendõri karjelzése-
ket. Sokáig nem feledkezhetett
bele a KRESZ rejtelmeibe, mert

a szolgálatosok hamar bizton-
ságba helyezték. A Menhely az
Állatokért Alapítvány telepén
gondoskodtak az elhelyezésé-
rõl, ahol jelenleg is várják a –
mellékelt képen látható – pincsi
gazdájának jelentkezését. A te-
lephely címe: Kecskemét Kisfái
211/a. Információ a 20/577-
5617-es telefonszámon, illetve
az info@menhely.eu e-mail cí-
men kérhetõ.

A Menhely az Állatokért Ala-
pítvány csapata köszönetét fe-
jezte ki a Kecskeméti Rendõrka-
pitányságnak és a szolgálatot
teljesítõ járõröknek, hogy a ku-
tyusról gondoskodtak és bizton-
ságba helyezték.
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