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Az 5-ös fõút mentén, a Mercedes
Gyár közelében, a Porta Egyesület
Szent Ilona Keresztkörének és Tormási Attilának, a közismert kecskeméti autókereskedõnek köszönhetõen, ismét áll Krisztus-kereszt.
A korábbit – amit egyszer már felújított az egyesület – néhány hónappal ezelõtt egy vihar súlyosan
megrongálta. A régi helyétõl nem
messze felállított új szakrális kegyhelyet dr. Jeney Gábor, a kecskeméti Nagytemplom plébánosa
szentelte fel a napokban. Az
eseményen megjelent Farkas P.
József , 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 segítségemet – nyilatkozta lapunknak
Tormási Attila. – Sõt ígéretet tettem, hogy karbantartjuk a kegyhelyet és környékét, s rendszeresen
locsoljuk a Gyenes Kertészet ültette szép virágokat.
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„Hazám, szakmám, becsületem!”
Vajon akad-e olyan ember, akinek nem hangzik ismerõsen Domján István
neve Kerekegyházán? – Aligha. Ahogy leültünk beszélgetni a jeles vendéglátós szakemberrel, úgy gondoltuk, itt többrõl van szó, mint szakmai
pályáról: egy egész életmûrõl.
– 1942-ben születtem Kerekegyházán. Katolikus családból származom, a szüleim egyszerû gazdálkodók voltak. Négy testvérem közül a
legidõsebb,
László
bátyám
Ladánybenén lett plébános. Édesapánkat 1956-ban temettük el, vagyis édesanyám – roppant nehézségek közepette – egyedül nevelt fel
bennünket. 1958-ban lettem kecskeméti piarista diák. Két évfolyamot
jártam ki, mert az egyre súlyosbodó
anyagi problémák idõközben arra
késztettek, hogy tanulmányaimat még a Mezõgép Vállalat gazdálkoideiglenesen felfüggesszem. Végül dási osztályvezetõje voltam. 19721972-ben érettségiztem, majd ke- ben azonban, megnyílt Kerekegyreskedelmi árkalkulátori szakképe- házán 18 dolgozóval egy új vensítést szereztem – mondta el ifjúko- déglátóhely, Hangulat étterem néven. Engem kértek fel a vezetésére.
ráról lapunknak Domján István.
– Hogyan indult szakmai pálya- Kulturált vendéglátást kínáltunk
futása?
magas éttermi színvonalon. Meg– 1963 nyarán a sógorom elhí- számlálhatatlanul sok rendezvényt
vott nyári munkára felszolgálónak a szerveztünk híres elõadókkal. A
tassi vendéglõbe. Ott kezdõdött rendszerváltás után Kerekegyházán
minden, bár 1968-tól négy éven át éttermet, sörözõt, fagylaltozót üze-

meltettem, amelyeket idõközben
bérbe adtam. 1992-ben egy sörfõzdét építettem, amit saját üzemeltetésben máig felügyelek. 1993ban megalapítottam a Kisüzemi
Sörfõzdék Egyesületét, aminek
2007-ig elnöke voltam, jelenleg
pedig tiszteletbeli elnöke vagyok.
Fõ feladatunkat az érdekvédelemben határoztuk meg, miközben
szakmai továbbképzéseket, külföldi
tanulmányutakat szerveztünk. Utóbbira azért volt nagy szükség, mert
kezdetben nem sokan értettek a kisüzemi sörfõzéshez mifelénk. Ezen
felül a Magyar Élelmiszeripari Tudományos Egyesület szakbizottsági
tagja voltam 14 évig. 1980-tól –
pártonkívüliként – tanácstaggá és
végrehajtó bizottsági taggá választottak. Társadalmi munkák szervezésében, közmûfejlesztésekben vállaltam feladatokat. 1981-tõl 1990ig a Kerekegyházi Sportegyesület
elnökeként szolgáltam. A város rendezvényeinek gasztronómiai szervezését 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 Díszpolgára kitüntetõ címmel ismerték el.
– Hogyan lett lovag?
– 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. Fõként a régi magyar gasztronómiai
hagyományok megõrzésén fáradozunk a "Hazám, szakmám, becsületem!" jelmondat szellemében,
ahogy én igyekeztem is élni és szolgálni mindig.
– Miként tervezi elkövetkezendõ
éveit?
– Önkormányzati képviselõi
munkámat ennek a ciklusnak a végén – 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 unokámban.

Húszéves a Szil−Coop Áruház
Három testvér összefogásával 1991-ben alakult meg a ma már térségünkben hét élelmiszer üzletet – és a Sasfészek Vendéglõt – mûködtetõ,
kétszáz alkalmazottat foglalkoztató kecskeméti Szilvási és Tsa Bt. Legimpozánsabb és legnagyobb kereskedelmi egységüket, az Izsáki út 2. szám
alatt mûködõ Szil-Coop Áruházat 1994-ben – éppen húsz esztendeje –
vehette birtokába a vásárlóközönség. A jelenleg csaknem háromezer
négyzetméteres területû földszinti üzlet – ahol 25-26 ezer féle árut kínálnak – technikai felszereltsége, technológiai rendszere a megnyitás óta
folyamatosan fejlõdik, érzékenyen követve a vásárlói igényeket.
– 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 Szilvási Jó zsef ügyvezetõ. – A mi üzlethálózatunk csaknem másfél évtizede
a Reál beszerzési társuláshoz tartozik. Valahová muszáj tartoznia,
aki élelmiszer kereskedelemmel
foglalkozik, különben nem lehetne felvenni a versenyt a szuper-

marketekkel. A gyártók többségével ezek a beszerzési társulások kötnek megállapodásokat,
mennél nagyobb tételekben, annál kedvezõbb árakon, s így látják el a hozzájuk tartozó üzleteket. 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 jelentõs inflálódásokat sínylett meg a
forint.
– Mára olyannyira le van fedve a kereskedelem, hogy új áruház nyitásán már nem gondolkodunk. Fontosnak tartjuk viszont a meglévõ üzleteink folyamatos korszerûsítését. Három
éve 250 millió forintot fordítottunk technikai fejlesztésekre,
mintegy 40 százalékkal csökkentve az energiafelhasználásunkat. Ezekhez a korszerûsíté-

sekhez 70 millió forint uniós támogatást kaptunk.
– Ugyancsak fontosnak tartjuk
a törzsvásárlóink megtartását, illetve a körük bõvülését. Ebben
nagy szerep hárul az eladó kollégákra, hiszen a figyelmes, udvarias kiszolgálás, a személyes ismeretség sosem lehet mellékes a
kereskedelemben. Itt jegyezném
meg, hogy kétszáz alkalmazottunk kétharmada törzsgárda, vagyis sok-sok éve áll napi kapcsolatban a vevõinkkel. A nagy áruházakban szinte minden kimért,
elõre csomagolt vagy önkiszolgáló rendszerû. Mi a hús- és csemegepultoknál maradtunk a hagyományos, vásárlói igények
szerinti kiszolgálás mellett. Ezt
ugyanúgy respektálja a vevõkörünk, mint a széles választékot, a
garantált minõséget és a kéthetenként meghirdetett, 15-20 százalékos akcióinkat.
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Remek fesztivál volt! Az eddigi legjobb! – mondogatták a nézõk és a
csiperós szervezõk a Markoviæ Orkestar koncertjével és fényparádéval
fûszerezett záró rendezvényen a közelmúltban, Kecskemét fõterén. Ezt
mondja mindig, minden fesztivál után Farkas Gábor, a Csiperó Euró pa-díjas atyja is. Mert amióta megálmodta és megvalósította hajdanán
– a rendszerváltozással egy idõben – az Európa Jövõje Nemzetközi
Gyermek- és Ifjúsági Találkozót, az egyre nagyobb rutinnak köszönhetõen, ma már szinte minden meglepetésre van megoldásuk a szervezõknek.

csárda ki van festve kezdetû dalra… És a Muzsikás együttes
nagyszerû koncertjét is itt hallgathatták meg a zene szerelmesei. A
belga vendégeink el voltak ájulva
a produkciójuktól…
– A Nerpelti Európai Ifjúsági
Zenei Fesztivál egyébként az öreg
kontinensünk egyik legrangosabb

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 gyermekcsoportok, akik igazi világzenére táncolhattak a színpadi
programzáró koncerten. "Viszontlátásra, 2016-ban, Kecskeméten!" – ez volt a koncert után kezdõdõ lézershow címe, ahol a fesz-

– Most is voltak változások,
még az utolsó elõtti pillanatban
is. Az indiai csoport például nem
kapott vízumot egy buta adminisztráció miatt, de elküldték videójukat, amit a nagyszínpadi kivetítõn megmutattunk a közönségnek. Az ukrajnai konfliktusok
is távolmaradásra kényszerítettek
gyermekcsoportokat, de még így
is több mint 20 országból érkeztek fiatalok változatlanul nagyon
népszerû fesztiválunkra – mondta
Farkas Gábor, amikor a találkozó
összegzésére kértük. – Rubik Ernõnek átadtuk az Európa Gyermekeinek 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 meghiúsított több fõtéri produkciót, de
szinte perceken belül kínáltak
megoldásokat a kecskeméti intézmények. A Magyarország öröme
címû rendezvény szenvedte meg

találkozója több mint hatvan
éve – nyilatkozta lapunknak Farkas Gábor. – A néhány ezer fõt
számláló városka minden májusban díszbe öltözik és minden ember a kétezer odaérkezõ vendégért dolgozik. A Csiperót évtizedes barátság köti a nerpeltiekhez, akikkel most ünnepélyesen
meghosszabbítottuk
együttmûködési szerzõdésüket, a
kölcsönös elfogadás, tanulás jegyében. Ugyanakkor a belga
partner felkérte Kodály városának csiperósait, hogy legyenek a
jövõben zenei seregszemléjüknek

tiválon résztvevõ országok neveit
is kiírtuk, hatalmas tetszést aratva.
A Magyar Mûvészetért Alapítvány Ex Libris-díjjal tüntette ki a
Csiperó gyerektalálkozót szervezõ
Európa Jövõje Egyesületet és
Nyisztor Ilona moldvai csángó
énekest. Bár az idõjárás nem kedvezett a Magyar Gyümölcs Ünnepének sem, de a Hírös Garabó
rendezvényén nem maradhatott el
a lekvárfõzés a fesztivál utolsó
napján. Az üvegbe zárt finomságot a vendég gyerekek vihették
magukkal, megannyi csodaszép
emlék társaságában.

leginkább a morcos idõt, de a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatónõje azonnal intézkedett,
s a sportcsarnokukban nagyszerûen lebonyolíthattuk ezt az ötszáz fellépõvel szervezõdött produkciót is. De említhetném a nerpelti (Belgium) gyermekkórust is,
akiknek a koncertjére a kecskeméti evangélikus templom adott
otthont az utolsó pillanatban, az
idõjárás viszontagságai miatt. A
hangulat akkor forrósodott fel
igazán, amikor a kórus tagjai
szinte kifogástalan magyar kiejtéssel zendítettek rá az A horgosi
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Tovább fejlõdik, épül-szépül a város
Azt mondják, a 21-es nyerõ szám. Márpedig éppen ennyi esztendeje,
hogy várossá avatták Lajosmizsét, amirõl azóta minden évben megemlékeznek a településen, ha eljön Szent István napja. És az elmúlt 21 évben valóban sok jelentõs pályázatot nyert a település. Ennek – illetve
jövõbe tekintõ, dolgos polgárainak - köszönhetõen, a folyamatos fejlõ dés egy pillanatra sem torpant meg a jász õsökre büszke településen.
Az idei Lajosmizsei Napok programjairól, valamint az elmúlt egy év si kereirõl és a legsürgetõbb teendõkrõl kérdeztük Basky András polgár mestert.
– Tavaly különös figyelmet fordítottunk várossá válásunk huszadik évfordulójára, s ebbõl az
alkalomból rendeztük meg a
Lajosmizse 1993-2013 címû kiállítást, a mezõgazdasági haszonállat bemutatót és a vállalkozói- és agrárkonferenciát, ami
nagyszerû példája volt az összefogásnak, a tenni akarásnak.
Ezen a rendezvényen több mint
harminc helyi vállalkozó népszerûsítette cége termékeit, szolgáltatásait, s mellettük az intézményeink, civil szervezeteink, kézmûveseink, mûvészeink, sportköreink is bemutatkozhattak. Öszszesen több mint száz lajosmizsei
bemutatkozása volt látható, s elmondhatjuk, hogy a magas színvonalon alkotó helyi kiállítók
méltó módon mutatták meg magukat a helyi polgároknak és az
idelátogatóknak. A múlt évi szép
sikeren felbuzdulva, az idén ismét rendezünk hasonló, expojellegû bemutatót, ahol fõszerepet kapnak testvértelepüléseink,
és itt kerül aláírásra Jászberénynyel a testvérvárosi szerzõdé-

sünk. A tavalyi folytatásaként egy
agrárkonferenciát szervezünk, a
Központi Parkban pedig a mezõgazdasági haszonállat kiállítás
lesz megtekinthetõ. Természetesen a Lajosmizsei Napok régebbi
hagyományokkal dicsekvõ programjai sem maradnak el. Gondolok itt a motoros találkozóra, a
fõzõversenyre, a helyi mûvészeti
együtteseink új produkcióinak
bemutatására.
– Hosszú lenne felsorolni, hogy
az elmúlt években mi mindent sikerült megvalósítanunk a város-

Megbízhatóság és naprakész tudás
Könyvvizsgálattal, könyveléssel, bérszámfejtéssel, adótanácsadással 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 folyamatosan 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

fejlesztés tekintetében. Csak a
közelmúltra visszatekintve, említést érdemel, hogy új bölcsõdénk
épült, korszerûsítettük intézményeinket, tavaly szeptemberben
pedig, három új csoportszobát
és egy tornaszobát adhattunk át
a Központi Óvodánkban, amire
ugyancsak sikerült jelentõs támogatást nyernünk. A Szent Lajos Utcai Óvoda korszerûsítését
– amely 30 millió forintba kerül
– az idén annak a 200 millió forintnak a terhére tudjuk megoldani, amelyet azért kaptunk a
kormány döntése alapján, mert
adósság nélkül gazdálkodtunk,
és így az államnak bennünket
nem kellett konszolidálnia. A
fennmaradó összeget és a következõ években várható támogatást pedig elsõsorban az utak,
járdák felújítására kívánjuk fordítani. A nyílászárók cseréjével,
a fûtési rendszer korszerûsítésével, a szigetelési munkálatokkal
és a festéssel hamarosan elkészülnek a kivitelezõk, és szeptember 1-jén 8 órakor átadhatjuk a megújult épületet az idejáró kis óvodásoknak.
– Most valósult meg a belvízelvezetõ csatornarendszer kiépítése a beadott pályázatunknak
köszönhetõen, amelynek része
volt az Iskola-tó kotrása is. Egy
éve tart a város szennyvízelvezetõ hálózatának kialakítása. Eddig mintegy 25 kilométernyi csatornát fektettek le a kivitelezõk, s

ha a maradék 7-8 kilométernyivel 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 csatornázással érintett családoknak, ingatlan tulajdonosoknak, hogy
hosszú elõkészítõ munka eredményeként a központi támogatás 7,3 százalékkal megemelkedett, így az eredetileg kalkulált
lakossági hozzájárulást több
mint a felére tudjuk csökkenteni.
Most folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, a végsõ összeg
pontosítása. Jó ütemben haladnak a beruházás részeként megvalósuló új szennyvíztelepünk kivitelezési munkálatai is, így október körül már megkezdõdhet a
próbaüzem. Ivóvizünk minõségének javítása érdekében, még
ebben az évben hozzákezdünk
egy új, nagyobb víztorony építéséhez, a kutak felújításához, illetve több helyen új hálózat kialakításához – nyilatkozta lapunknak a lajosmizsei identitás
jelentõségét mindig hangsúlyozó
polgármester.
Októberben helyi választásokat
tartanak
országszerte.
Lajosmizse vezetõinek mandátuma is lejár, de amikor be kell
majd számolniuk választóiknak
az elmúlt négy évben végzett
munkájukról, lesz mirõl, hiszen
tovább fejlõdött, épült-szépült a
város.

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, wellnesshasználattal, 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!

XXI. LAJOSMIZSEI NAPOK

2014. augusztus

5

A XXI. Lajosmizsei Napok programja
Augusztus 20. (szerda)
Városi ünnepség, szakmai kitüntetõ díjak átadása, a Szent István-szobor koszorúzása – (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 ingyenes!
16:30 Jász Vendégkert nyitja kapuit (Kollégiumi park)
18:00 „Kaftántól a viganóig“ zenés jász viselet bemutató: Jászsági Hagyományõrzõ 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 Vidékfejlesztési Államtitkársága milyen hatással lehet a környék gazdálkodói által elõállított termények értékesítésére? Meghívott elõadó dr. Mezei Dávid 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 Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa
12:00-12:30 Az idén hatályba lépett új földtörvény gyakorlati alkalmazása.

Elõadó: dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal osztályvezetõje.
12:40-13:10 Az idei agrár kárenyhítési rendszer bemutatása, valamint a Földmûvelésügyi Igazgatóság aktuális feladatai. Elõadók: Pogonyi Tibor, a
Bács– Kiskun Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának 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 ismertetése, 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 Gomép kereskedelmi szolgáltatásai
A lajosmizsei Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. építõanyag kis- és
nagykereskedésében másfél hektáron raktároznak több mint 17
ezer féle terméket. Mondhatni:
mindent, amire egy ház építéséhez szükség lehet. Szakembereik
nagy tapasztalattal, megbízható
információkkal, anyagismerettel,
udvarias, gyors kiszolgálással állnak a vevõk rendelkezésére.
Árukínálatuk az alapvetõ építõanyagok mellett, az ország legjelentõsebb gyártóitól beszerezhetõ, minõségi szakanyagokra is
kiterjed. Itt valóban mindenki
megtalálhatja a korszerû, költségkímélõ építkezés összes kellékét az alaptól a tetõig, ügyelve a
minõségre, illetve az ár-érték arányokra is.
A 2012-es év mérföldkõ volt a
Gomép kereskedelmi tevékenységének továbbfejlesztésében azzal,
hogy központi telepük területén

barkács áruházat nyitottak, ahol
azóta a hideg-meleg burkolatoktól kezdve, a szerszámokon, szerszámgépeken, munkavédelmi
eszközökön át egészen a kertészeti, öntözéstechnikai és háztartási termékig, nagyon széles választékkal várják vásárlóikat. A
lajosmizsei Építõk Háza néven
népszerûvé vált szaküzlet vezetõje, Tóth
Róbert lapunknak elmondta: stratégiájuk
része, hogy minõségi
kivitelezés csak kiváló,
a technológiai követelményeknek megfelelõ építõipari anyagokkal
lehetséges.
Ezért azok gyártóival
hosszú távú együttmûködési megállapodásokat kötöttek, s ezáltal versenyképes árakon tudják kínálni a

minõségi portékáikat vevõiknek,
partnereiknek.
– A rendelkezésre álló tervdokumentáció alapján, értékesítõ
kollegáink kiszámolják az építési
munkákhoz szükséges tételes
anyagigényt, és akár komplett árajánlatot készítünk építõanyag
szállítására, bármely építõipari

munkához – tudtuk meg az üzletvezetõtõl. – Saját gépjármû parkunknak köszönhetõen, a nálunk
vásárolt termékeket rövid idõn belül a kívánt helyre szállítjuk. Igény
esetén az építési fa- és acélanyagokat a könnyebb szállítás érdekében a szükséges felhasználási
méretre vágjuk. De tárolásra is lehetõség van nálunk a megvásárolt építési anyagokat illetõen,
amiket azután a felhasználás ütemezett idejében szállítunk a helyszínre. Megkönnyítve ezzel vevõinknek a szervezési munkát és a
vagyonvédelmet.
Gomép Építõanyag Kereskedés
6050 Lajosmizse,
Dózsa György út 221.
Telefon: 76/455-472
Fax: 76/555-110
Mobil: 30/349-4119
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 7-tõl 16:30-ig
Szombat: 7-tõl 12 óráig
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Lajosmizsei Charolais Kft.

Gondokból soha nincs hiány
A szakmán belül a lajosmizsei charolais gulyát évtizedek óta Magyar ország legjobb törzstenyészeteként emlegetik. Nem véletlenül, hiszen
több mint harminc éve dolgoznak azon a cég szakemberei, hogy minél hosszabb törzsû, könnyen ellõ, magas napi súlygyarapodást produkáló, jó húsformát hozó állományuk legyen. Tiszta génállományú tehenek, borjak és gyönyörû, másfél tonnás bikák alkotják a több mint
1200 egyedes szarvasmarha állományt. Nem csoda, hogy a
Lajosmizsei Charolais Kft. számtalan nagydíjat nyert az utóbbi évtizedekben remek tenyészállataival, külföldön és itthon egyaránt. Az idén
a hódmezõvásárhelyi és a kaposvári országos állattenyésztési seregszemlén remekeltek, szinte minden kategóriában.
A szakmai sikerek ellenére, a legkevésbé sem elégedett cége helyzetével Bújdosó Márton ügyvezetõ. Tavaly már írtunk arról, hogy
két évtizede bérel nagyobb (600
hektárnyi) területet legeltetésre a
Kiskunsági Nemzeti Parktól a
Lajosmizsei Charolais Kft., Kiskõrösön és Kunpeszéren. A legeltetéssel megakadályozzák a gyepek
elgazosodását, jelentõs trágyázással javítva a védett területek talajának minõségét. Idáig nem volt
semmi probléma, hiszen a gulyások már pontosan tudják, milyen
övezeteket, parcellákat kell kikerülnünk a csordával, hogy a park
védett növényeiben ne keletkezzen
kár. Ezzel is magyarázható, hogy
az ilyen területeken történõ szakszerû legeltetésre uniós támogatás
igényelhetõ.
A
Lajosmizsei

pályázik is, hiszen ha nyer, felveheti a támogatást, s azután bérbe
adhatja az állattenyésztõknek a legeltetésre elnyert területeket. Nekik ez dupla haszon, a gazdáknak
meg dupla érvágás, a vele járó
kétségbeeséssel, keserûséggel.
– Több mint húsz éve bérlünk Kiskõrösön 270 hektárnyi területet –
tudtuk meg Bújdosó Mártontól. –
Most más nyerte el a bérleti jogot,

Kétszáz egyedes gulya marad legelõ nélkül

Charolais Kft. esetében ez a támogatás jórészt fedezte a területek 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 megszüntették szerte az országban.
Most már mindenki pályázhat és
bárki nyerhet. És egyre több
ügyeskedõ (aki közel ül a tûzhöz)

úgyhogy augusztus 31-ig el kell
szállítanunk az ott legelõ kétszáz
egyedes gulyánkat. Ezzel elég reménytelen helyzetbe kerültünk.
Mint ismeretes, gyorsan növekvõ,
nagytermetû, kimondottan a húsáért tenyésztett fajta a charolais,
mely az év nagy részét (április közepétõl december közepéig) ridegtartásban, legelõkön tölti. Ha
elveszítünk egy akkora legelõt,
mint a kiskõrösi, az ésszerû megoldás az lenne, hogy arányosan

csökkentjük az állományt. Romániában és a többi környezõ országban is egyre élénkebb az érdeklõdés a tenyészállatok iránt.
Csakhogy telepeinken történt egy
igen jelentõs környezetvédelmi
beruházás az elmúlt években,
amire úgy kaptunk uniós támogatást, hogy köteleztek bennünket az
állomány szinten tartására…
– Májusban rendeztünk egy bikavásárral egybekötött partnertalálkozót, amire meghívtuk azokat a
hazai tenyésztõket, akik az elmúlt
öt évben vásároltak tõlünk tenyészállatokat. Több mint százan
el is jöttek. Ezen az összejövetelen
is felvetõdtek a legeltetéssel kapcsolatos gondjaink éppúgy, mint a
vágó- és tenyészállataink iránt
egy-két éve még intenzíven érdeklõdõ török piac hervadása. Próbálunk megoldásokat keresni a
gondjainkra, csak az dühítõ, hogy
amikor már normálisan mûködik
valami a magyar mezõgazdaságban, mindig kitalálnak ezt-azt,
hogy a problémákból a gazdáknak soha ne legyen hiányuk…
6050 Lajosmizse, Mizse 91.
Telefon: 76/356-847
Mobil: 30/9535-155
Fax: 76/555-338
charolais@charolais.lin.hu
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Lajosmizsei Tanyacsárda

Megújulás és vendégszeretet
Több mint négy évtizeddel ezelõtt, azzal az eltökéltséggel alapította
meg néhány vendéglátós fiatalember Lajosmizsén a Tanyacsárdát,
hogy megvalósítanak egy hagyományokhoz hû, de mégis újfajta ven dégfogadási kultúrát. Mégpedig úgy, hogy a finom falatok és nedûk
mellé nem elcsépelt folklórmûsorokat tálalnak, hanem a puszta máig
is élõ, hamisítatlan valóságát idézõ programok személyes közremûködõjévé teszik a vendégeket.
A csárda és az udvarház úgy
terebélyesedett, ahogy a vendégek serege nõtt. Azután 1992ben – a régitõl néhány kilométernyire, a felsõlajosi ménes
központ mellett – felépült az Új
Tanyacsárda, ahol több ezer
vendéget is tudnak egyszerre
fogadni. Az egykori fiatal vendéglátósok egyike Garaczi János volt, aki ma már Venesz József-díjas mesterszakács, a magyar 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 Tanyacsárda összeforrt Lajosmizsével.
Éppen ezért, a város ünnepe a
mi ünnepünk is. A Szent István
napjához kötõdõ évi rendezvénysorozatuk a vendéglátás és
a programok tekintetében egyaránt fontos számunkra. A hagyományos fõzõversenyen többször megtiszteltek azzal, hogy a
zsûri tagja lehettem – nyilatkozta lapunknak Garaczi János .
– A csárdánk elmúlt négy évtizedére visszatekintve elmondhatjuk, hogy mindig igyekeztünk
a vendéglátás mellé egyéb szolgáltatásokat is kínálni (kiállítás,
játszótér, lovas bemutatók stb.).
Közben egy pillanatra sem feledkezve meg arról, hogy minõségi ételek csak minõségi alapanyagokból készülhetnek, s ha
elhivatottsággal, megbízhatósággal, vendégszeretettel párosulnak, akkor mindent megtettünk a sikerért. A kiváló húsokat, zöldségféléket, gyümölcsöket leggyakrabban a környékbeli, jól ismert termelõktõl vásá-

roljuk, de a kecskeméti piac kínálatát is szinte minden nap
mustráljuk. Nálunk azt az ízvilágot kapja a vendég ma is, mint

tíz évvel ezelõtt, ugyanakkor az
étlapról már a korszerû táplálkozás 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 betérnek hozzánk. Egyfajta étlapmódosító közvélemény-kutatás volt

Szüreti mulatság
az Új Tanyacsárdában
2014. szeptember 28. (vasárnap)
Szeretettel várjuk családját, barátait egy aktív szüreti programra!
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

A csárdánkban ebédelő vendégek részére
a programokon való részvétel ingyenes!
Vendégeink az étlapon található finomságok közül
tetszés szerint választhatnak.
Tanyacsárda Kft., 6050 Lajosmizse, Bene 625.
Tel.: 06−76/356−010 Fax: 06−76/356−576
tanyacsarda@tanyacsarda.hu
www.tanyacsarda.hu
www.facebook.com/tanyacsardalajosmizse

ez, amit azután társítottunk
idényjellegû, illetve különbözõ
ünnepekhez kötõdõ kínálatokkal. Vadak, halak, liba, disznótoros, spárga, paprika, szüret… – Hosszú a listája, amikhez kapcsolódva különbözõ finomságokat kínálunk hétvégenként, 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 arra késztetett bennünket, hogy
újabbnál újabb ötleteket próbáljunk ki vendégcsalogatóként, forgalmunk stabilitása érdekében. Ekkor döntöttünk
úgy, hogy megfelelõ logisztikai
feltételeket teremtve, a két
csárdánkon kívül is vállalkozunk rendezvények lebonyolítására. 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 kívánsága szerint süssék ki speciális
grillezõkön az elõkészített finomságokat – hangsúlyozta a
neves séf.
– Visszatérve az új sztrádára:
egy idõ után azt tapasztaltuk,
hogy nem csak hátrányai vannak a mi szemszögünkbõl, hanem elõnyei is. Hiszen jó félórányira csökkentette ez a
gyorsforgalmi út a távolságot
köztünk és a fõváros között,
ezért egyre többen kirándulnak
hozzánk egy jó ebédre, vacsorára, vagy vállalati, családi
rendezvények megtartására.
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Újabb termékek a Mizse−Coop boltjaiban
A dohányt, cigarettát forgalmazó
kereskedelmi cégek nagy részét
érzékenyen érintette, hogy egy
éve már csak nemzeti dohány-

boltokban történik az értékesítés,
és csak magánszemélyek adhattak be pályázatot, illetve nyerhettek koncessziót. Most minden ke-

reskedelmi lánc arra törekszik,
hogy a kiesõ árbevétel és eredmény egy részét pótolni tudja.
Nincs ez másként nálunk sem.

Áttértünk a kétheti helyett a hetenként változó Coop akciókra,
mellyel többféle terméket tudunk
olcsóbban kínálni. Bõvítettük és
most már minden élelmiszer boltunkban bevezettük a friss, jó minõségû baromfi termékek forgalmazását, különös figyelemmel a kedvezõ akciós ár biztosítására. Bevezettük a szezonnak
megfelelõ játék áruk értékesítését, szintén kedvezõ áron. Választékunkat színesítik az iparcikkek, konyhai eszközök, irodaszerek. Kibõvített, iskolaszezonhoz
kapcsolódó termékekkel várjuk
vásárlóinkat!
Reméljük, sokan figyelik akcióinkat és egyre több új termékünk
megnyeri vevõink tetszését!
További kedvezményeket lehet
elérni a Coop kártyával!
Legyen Ön is törzsvásárlónk!
Gáncsosné Tasi Anikó
elnök-igazgató

2014. augusztus
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Nagyberuházás a Mizsetápnál
Lajosmizse egyik prominens cége a Mizsetáp Kft. Az 1995-ben alapított
társaság telephelyei a város külterületén és a közeli Csemõn találhatók,
az M5-ös autópálya mellett, a tevékenységeinek megfelelõ jó természeti és infrastrukturális környezetben. Ez öt önálló és komoly telephelyet
jelent. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Mizsetáp Kft. elmúlt, csaknem
két évtizedes mûködését mindig a minõséget és a termelékenységet javító, folyamatos fejlesztések jellemezték. Ezzel együtt olyan baromfitartó és takarmánygyártó vállalkozássá formálódtak, amely a felhalmozott
szaktudását saját maga és partnerei elõnyére egyaránt kamatoztatja az
élelmiszer vertikumban.
A Mizsetáp Kft. néhány éve
saját kereskedelmi céggel, a
Hírös Farm Kft-vel bõvült, ami
az étkezési tojások forgalmazásában a térség egyik meghatározó 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 haladva, s mind a kettõn elindulnak. Az egyiken szövetkeznek a
környék állattartóival, ellátva
õket saját gyártású, kiváló takarmányaikkal és elõnevelt jércéikkel, s ennek a széleskörû
partnerkapcsolatnak köszönhetõen, jelentõsen növekszik a kereskedelmi igényekhez igazodó
tojásforgalmazásuk az étkezési
tojás felvásárlás révén. Minden
esetben a vevõ, a beszállító,
vagy az együttmûködõ partner
adottságaihoz, céljaihoz igazodva és a lehetõ legjövedelmezõbb termelés megvalósítása
érdekében készítik el együttmûködési ajánlásaikat.
A megoldás másik útján pedig döntöttek a Mizsetáp Kft. jóval nagyobb léptékû fejlesztésérõl, amirõl Kollár Csaba ügyvezetõ igazgató az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:
– Való igaz, hogy a felénk irányuló kereskedelmi bizalom, azaz áruigény jóval túlnõtt a jelenlegi termelésünkön. Ahhoz,
hogy a piac egyik feltörekvõ
szereplõje maradhassunk, elengedhetetlen a nagyobb léptékû
fejlesztés, amire sikerült pénzügyi támogatását is szereznünk.

Ez a fejlesztés most a Kinizsi-telepünkre korlátozódik, ahol jelentõs modernizációt és lényeges kapacitásbõvítést valósítunk
meg, mintegy 1,3 milliárd forint
értékben. Két új, egyenként
több mint 60 ezer férõhelyes
battériás tyúkól, egy 80 ezer férõhelyes jércenevelõ és egy

nagy kapacitású központi tojáscsomagoló 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 elkezdõdtek, de annak menetét még néhány bürokratív nehézség hátráltatja, de reméljük mihamarabb ezek is rendezõdnek, hisz
a pénzügyi források is maradéktalanul rendelkezésre állnak.
– Ezeknek a beruházásoknak
köszönhetõen számításaink szerint 10 hónapon belül két szá-

zalékkal tudjuk növelni az étkezési tojás országos forgalmazásában és fogyasztásában való
részarányunkat. Az étkezési tojás piacán mutatkozó kereskedelmi igények kielégítése mellett, a felfutó baromfitenyésztésünk lehetõséget teremt arra,
hogy mind regionálisan, mind
pedig országos szinten az eddigieknél jóval több tyúktartóval
teremtsünk üzleti kapcsolatot,
ami maga után vonja a takarmányértékesítésünk volumenének, valamint a tojásfelvásárlásainknak a kívánatos növekedését is. Ugyanakkor az élelmiszerbiztonság megteremtésére,
illetve fenntartására eltökélten
ügyelünk a jövõben is. Telepe-

inkrõl, takarmánykeverõnkbõl
és tojásüzemükbõl csak kifogástalan minõségû, megbízható termékek kerülhetnek forgalomba.
– Az általunk mûvelt szakterületek mindegyikén magas
termelési kultúrára és profizmusra törekszünk. Célunk,
hogy a kellõ rentábilitás mellett, a modern és környezetkímélõ 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 munkahelyet is teremtünk.
– Nem titkolt célkitûzésünk,
hogy az eddig elért eredményeket túlszárnyalva, a térség egyre meghatározóbb társaságaként fejlõdhessünk tovább –
hangsúlyozta az ügyvezetõ. – A
sokéves megbízható mûködésünket, gazdasági, üzleti megalapozottságukat jól mutatja,
hogy a Mizsetáp Kft-t a határidõre fizetõ, korrekt vállalkozások igen szûk, de annál nívósabb körében jegyzik az alapítása óta.
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Freudenberg Tömítés Ipari Kft.

Újabb kihívások küszöbén
A világméretû gyártóhálózattal rendelkezõ német Freudenberg cégcsoport hét esztendeje alapított gyárat Lajosmizsén, Freudenberg Tö mítés Ipari Kft. néven. A meglévõ két üzemrész mellé, hamarosan
üzembe helyeztek egy új, ezer négyzetméteres gyártócsarnokot is, kor szerû technológiák, technikák beállításával, s ennek köszönhetõen egy
év alatt kétszeresére nõtt a bevétele és a dolgozói létszáma a nagy
múltra tekintõ cégcsoport legfiatalabb tagjának.

megfelelnünk ennek a tanúsítási
rendszernek.
– Ez azért nagyon lényeges,
mert ha sikeres lesz az auditálásunk, akkor a következõ évben
a vevõinknek már közvetlenül
tudjuk szállítani termékeinket.

A magas színvonalú tisztagumi- és fémbetétes formaalkatrészek (elsõsorban tehergépjármûvek, továbbá szaniter- és fûtési
rendszerek tömítései), valamint a
fékrendszerekbe tartozó, különbözõ 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 termékek új bevételnövekedést eredményeztek.
– Azáltal, hogy az anyacég, a
menedzsment stabil, a termelékenységünk és a minõség továbbfejlõdése minden nehézségek ellenére is garantált a mai
napig – mondja Molnár András ,
a Freudenberg Tömítés Ipari Kft.
ügyvezetõje. – Megszereztük az

Eddig ez a kufsteini központunkon 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 közvetlenebbekké, hatékonyabbakká
válnak. De mindezeknek alapfeltétele, hogy önálló minõsítést
szerezzünk, amire minden esélyt
megad ma már a technikai és

autóipari ISO /TS 16949 minõsítést. Errõl tudni kell, hogy gépjármûipari alkatrész-beszállítóként, ennek segítségével folyamatosan javítható a minõség,
mivel a specifikáció az autóipar
sajátosságait figyelembe véve
szabályozza a fejlesztési, tervezési, termelési folyamatokat.
Novemberben újabb kihívásnak
kell megfelelnünk, ugyanis már
nem az anyacéggel együtt, hanem önálló egységként kell

Mártély 50
A hódmezõvásárhelyi Tornyai
János Múzeumban összegzõ
kiállítás nyílt napokban az
alapításának ötvenedik évfordulóját ünneplõ Mártélyi
Képzõmûvészeti Szabadiskola tanárainak és táborlakó
mûvészeinek alkotásaiból.
A nagyszabású, Mártély
50 elnevezésû jubileumi tárlat keretében, önálló kamara kiállítással mutatkozik be
az intézmény földszinti nagytermében az alapító táborla-

kók egyike, Csáky Lajos
kecskeméti festõmûvész. A
tárlatok szeptember 7-ig látogathatók.

technológiai színvonalunk, a
termelékenységünk és a termékeink minõsége (több mint egy
éve egyetlen reklamációt sem
kaptunk).
Üzemcsarnokaink
speciális gépekkel, berendezésekkel vannak felszerelve, s
ezeknek megfelelõen alkalmazottaink alapos, folyamatos
szakmai és munkavédelmi képzésben részesülnek. Büszkén elmondhatjuk, hogy nálunk az elmúlt években egyetlen üzemi
baleset sem történt, s rendelkezünk az ISO 14001-es (környezetvédelmi) és 18001-es (munkavédelmi) minõsítéseivel is.
– Ha sikeres lesz a novemberi auditálásunk, az eddigieknél
nagyobb önállósodás csak lépcsõzetes tempóban történhet,
hiszen adminisztratív, logisztikai, raktározási és megannyi
más területen is meg kell felelnünk az újabb elvárásoknak,
kihívásoknak. Amik új beruházásokat, munkaerõ növeléseket
és persze nagyobb felelõsséget
generálnak. Nem is szólva az
új projektjeinkrõl. Az idén például a Freudenberg berlini
gyárának is – fejlesztésekkel
megalapozott – beszállító partnerei lettünk, ami ugyancsak
évekre meghatározhatja a termelésünket és az eredményességünket.
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Tisza-parti Gyógy-és
Élményfürdõ
Tiszakécske
A családias fürdõben egész évben uszoda, gyermekmedencék, wellness
és gyógyászati részleg, szaunavilág, két gyógymedence, étterem, korszerû játszótér és pihenõ terület várják a vendégeket.
A komplexum 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 4 csillagos apartmanokban, illetve a campingben foglal szállást,
az élmény- és gyógyfürdõ szolgáltatásait is korlátlanul élvezheti.
Õszi-téli akcióink, ajánlataink:
BABA KEDD – babaúszás minden héten kedden 9.30-tól
TERMÁL SZERDA – kedvezményes belépõ,
50% kedvezmény az ételárakból
SZAUNA CSÜTÖRTÖK – gratis szaunaszeánszok
CSAJOS PÉNTEK – barátnõknek kedvezményes belépõ

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

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

G

E-mail: thermal@thermaltiszapart.hu

,
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BUGACI PÁSZTORNAPOK
2014. szeptember 5−7.
Péntek (09. 05.)
17. 30 Emlékezés a VII. Négyesfogathajtó Világbajnokság (Szilvásvárad, 1984) 30. évfordulója alkalmából
– Juhász László, Bárdos György, Fülöp Sándor, négyesfogathajtó csapat
világbajnok tagjainak, illetve Juhász
László egyéni világbajnok és Váczi Ernõ egykori szövetségi kapitány részvételével
Emlékkiállítás, megnyitja: Szabó
László, Bugac község polgármestere
A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 20-ig
Helyszín: Bugaci Mûvelõdési Ház
(Béke u. 27. Tel./fax: 76/575497/498)
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 homokpuszta növényivel
13.30-14.30 Pásztorok nyomában: néprajzi séta az õshonos háziállatokhoz és a Pásztormúzeumhoz
10.00-13.00 Kiskunfélegyháza és
térsége nyugdíjasainak kulturális találkozója
Nyugdíjas csoportok kulturális
mûsora a Gavallér-tanya melletti sátorban
9.00-17.00 Pásztornapi vásár
Bugaci és környékbeli kézmûvesek, õstermelõk portékáinak és nemzeti parki termékvédjegyes termékeknek a piaca
Patkolókovácsok bemutatója
Népi- és természetismereti játszóház, kézmûves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak, kötélfonás, állatsimogató, pónifogatozás
11.30 Bugaci Pásztornapok ünnepélyes megnyitója – a rendezvényt
megnyitja Szabó László Bugac nagyközség polgármestere
VII. Négyesfogathajtó Világbajnokság (Szilvásvárad) világbajnokainak
és minden magyar résztvevõjének a
köszöntése
12.00-13.00 Közös ebéd a fogathajtóknak és a csikósverseny résztvevõinek
Gasztronómia: a bugaci Karikás
Csárda hagyományos pusztai- és
szüreti ételeibõl kiskunsági borok kínálatával

13.00-14.00 Helyi hagyományõrzõ együttesek fellépése:
Kálmán Lajos Népdalkör és a Bugaci Nyugdíjas Klub Néptánc Csoport
Rigó József Általános Iskola Néptánc Csoportjának bemutatkozása
A Rátóti csikótojás c. interaktív
mesejáték – Rigó József Általános Iskola 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 lovasbemutatója a bugaci ménes felhajtásával és szürke marha tereléssel
19.00 Bugaci Tanyaszínház elõadása: Naftalin (Heltai Jenõ bohózata)
Az elõadás helyszíne: Gavallér tanya melletti sátor
Vasárnap (09. 07.)
I. BUGACPUSZTAI
LOVASTALÁLKOZÓ
7.30-8.00 Gyülekezõ a pusztai lovas túrára a bugaci Szent Mihály-keresztnél
8.00-11.00 Bugacpusztai lovas
túra a puszta legszebb tájain (lóháton és fogatosan, közös piknikkel).
A túrát vezeti Szabó László polgármester és az Abonyi Imre Fogathajtó 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 bemutatkozása
11.30 -12.30 Kiskunsági Néptánc találkozó résztvevõinek mûsora.
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 Garabonciások zenés- gólyalábas produkciója
14.45-16.00 III. Bugaci Gazdaolimpia (környezõ települések lovas
egyesületeinek és önkormányzatainak 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 lovasbemutatója
További programok szombaton és
vasárnap egész nap:
– Jurta kiállítás: Purevjav

Batmyagmar mongol festõmûvész kiállítása a lovakról és lovasokról:
– Játszóház gyerekeknek
– Kézmûves vásár és mesterség
bemutatók
– Hagyományos magyar pusztai
ételek
– A Pásztormúzeum és a Ménestelep látogatása
A programokat a megjelölt helyszíneken 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
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Fényfestmény a falon
A Duna-Tisza közi Népmûvészeti
Egyesület szervezésében rendezték meg az Európai Unió Fiatalok
Lendületben programja által finanszírozott, „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 Kecskeméti Városháza falára vetített
fényfestményt. A látványos bemutatót zenei és táncos mûsorral kísérték, az érdeklõdõ közönség
nem kis örömére. (Bús Csaba felvétele)

Synergic Hegesztéstechnika Kft.

A hegesztés technikai mércéje
Most ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját a Synergic
Hegesztéstechnika Kft. Ez a családi vállalkozásként indult, kecskeméti
székhelyû cég ipari hegesztõrobotok, ponthegesztõk, plazmavágó be rendezések, autogéntechnikai és elszívástechnikai eszközök, segédanyagok, munkavédelmi termékek stb. forgalmazására, illetve szerviz szolgálatra specializálódott. 2010-tõl a Panasonic kizárólagos magyar országi képviseletét látja el a Synergic a hegesztõrobotok értékesítése
tekintetében.

gyobb hangsúlyt fektetünk a
technológiai tanácsadásra, illetve garantálni tudjuk a szervizelést, karbantartást is. Ezek a robotok már úgy vannak beprogramozva, hogy megadjuk nekik a
hegesztendõ termék 3D-s rajza
alapján szimulált programot, il-

– Nehéz volt az indulás, az elsõ évben mindössze 640 ezer forint volt
az árbevételünk, ami a
költségeinket sem fedezte – emlékezik vissza a
kezdetekre Kovács László
ügyvezetõ igazgató. –
De a következõ esztendõben már megtízszerezõdött a forgalmunk, s
ettõl kezdve egy folyamatos fejlõdés részesei
lehettünk.
Mindenek
elõtt azt kellett felismernünk,
hogy nem viszonteladókkal, hanem közvetlenül a gyártókkal érdemes kapcsolatot tartani a
hegesztéstechnikai berendezések, eszközök beszerzését illetõen. Több, e speciális területen
kimagasló termékeket elõállító
külföldi gyártót kerestünk fel az
évek során, s a látogatásaink
alkalmával kialakult személyes

letve a hegesztési navigációs
szoftverrel a különbözõ hegesztési varratok adatait amihez a hegesztési paramétereket a robot
kiszámítja.
– Ma már több mint háromezer féle terméket kínálunk Mátis
Kálmán utcai üzletünkben, de
ezeknek csak a felét tudjuk raktáron tartani helyszûke miatt. Ez is
arra késztetett bennünket, hogy a

kontaktusok is hozzájárultak az
eredményes együttmûködéseinkhez.
– A hegesztõrobotokat is gyártó világhírû Panasonic céggel
négy éve állunk kiváló partneri
kapcsolatban. Itt már nagy hangsúlyt kapott a szakmai kompetenciánk. Hiszen ma már ilyen korszerû berendezéseket értékesíteni
csak úgy lehet, ha egyre na-

cégünknél egy nagyobb fejlesztést, bõvítést hajtsunk végre. A
Csillag utcában alakítjuk ki új,
580 négyzetméteres alapterületû
hegesztéstechnikai központunkat, külön üzlettel, raktárral,
szervizzel, tárgyalóval, irodákkal.
Sõt, lesz egy száz négyzetméteres
robotdivízió, a legkorszerûbb gépekkel, berendezésekkel. Erre
azért van nagy szükségünk, mert
az általunk kínált termékek hatalmas elõnyeit és kiváló mûködését
mindenekelõtt meg kell ismertetnünk a potenciális vásárlói körrel. Ez igazi technológia, amit
gyakorlati bemutatókkal lehet
legjobban szemléltetni, miközben
minden kérdésre személyes válaszokat adhatunk. Az új robotdivíziónk ezeknek a bemutatóknak a
színtere lesz már a közeljövõben,
ahol minden hónapban tervezünk egy robotnapot meghívott
vendégeinknek.
Synergic Hegesztéstechnika Kft.
H-6000 Kecskemét
Mátis Kálmán utca 1.
Telefon: 76 /416 285, 418 069
Fax: 76/ 507 156
Mobil: 30/9589-566
E-mail:
laszlo.kovacs@synergic.hu
http://www.synergic.hu/
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Pandúrozó
palotapincsi
A Kecskeméti Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályának két járõre a minap, a reggeli csúcsforgalomban, a lámpát
kikapcsoltatva irányította a forgalmat az Izsáki úton, a Hullám
vendéglõnél lévõ keresztezõdésben, amikor egy nagyobb fékezésre lettek figyelmesek.
Ekkor érkezett meg a váltás,
méghozzá négy lábon… - El lehet képzelni, mennyire meglepõdtek a járõrök, amikor egyik
pillanatról a másikra egy idõs,
zsemle színû, rövid farkú palotapincsi jellegû kan kutyus foglalt
helyet a lábaiknál, érdeklõdõn
szemlélve a rendõri karjelzéseket. Sokáig nem feledkezhetett
bele a KRESZ rejtelmeibe, mert

a szolgálatosok hamar biztonságba helyezték. A Menhely az
Állatokért Alapítvány telepén
gondoskodtak az elhelyezésérõl, ahol jelenleg is várják a –
mellékelt képen látható – pincsi
gazdájának jelentkezését. A telephely címe: Kecskemét Kisfái
211/a. Információ a 20/5775617-es telefonszámon, illetve
az info@menhely.eu e-mail címen kérhetõ.
A Menhely az Állatokért Alapítvány csapata köszönetét fejezte ki a Kecskeméti Rendõrkapitányságnak és a szolgálatot
teljesítõ járõröknek, hogy a kutyusról gondoskodtak és biztonságba helyezték.

16

www.civilnaplo.hu

2014. augusztus

