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LAJOSMIZSEI
NAPOK

Augusztus 20−22.
Augusztus 20. péntek
8 óra: Sakkverseny
Mûvelõdési Ház
14 óra: Sakk szimultán Rigó
János nemzetközi sakkmester
közremûködésével
15.30 óra: Szõrös József emlékkiállítás. Megnyitja: dr. Bánszky Pál mûvészettörténész, közremûködik az Õszirózsa Népdalkör
16 óra: Bakacsi Ernõ „Szívdobbanás” címû könyvének bemutatója. Közremûködik: Határ
Ilona és Sólyom János
17 óra: Városi ünnepség: ünnepi mûsor, szakmai kitüntetõ díjak átadása, a Szent István szobor koszorúzása. Fellép a Palicsi
József Attila Mûvelõdési Egyesület, a Shalom dicsõítõ csoport
(Szabadka) és a Lajosmizsei Városi Kamarakórus
19 óra: Fõnix Dance tánc és
sportstúdió mûsora
20 óra: „Muzsikánál nincs
jobb barát” – magyar nóta est.
Közremûködik: Antal Erzsike, Ötvös Terike, Égetõné Ilonka, Halasi László. Muzsikál: Jóni György
és cigányzenekara. Belépõ: 500
Ft. Helyszín: Mûvelõdési Ház
Római katolikus templom
8 óra: ünnepi nagymise,
18.30 óra: szentmise
Augusztus 21. szombat
7 óra: Horgászverseny (Füzes-tó)
Gyermek lovas ügyességi verOlyan épülõ-szépülõ település
Lajosmizse, amelynek önkormányzata nincs eladósodva, azaz nem kényszerül arra, hogy
hitelek felvételével próbálja
költségvetését mûködésben tartani. Ugyanakkor következetes
várospolitikát folytat annak érdekében, hogy a polgárai fontosnak érezzék a település sorsát, jövõjét. A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot a várossá nyilvánításuk óta – vagyis
immár 17 éve – az összekovácsolódás, a lokálpatrióta célok
eléréséhez vezetõ útnak érzik.
Basky András polgármestert a
település mindennapjairól, az
önkormányzat fontosabb feladatairól is faggattuk a hagyományos augusztusi ünnepségük
ürügyén.

Kiadó Kecskeméten
70 nm−es üzlet
a Skála Áruház közelében,
a Nagykõrösi utcában.
A két helyiségbõl álló,
egyedi fûtéses üzlet földszinti,
forgalmas utcáról
megközelíthetõ.
Tel.: 06−30/9788−480

Folyamatos megújulás
a P&P Kft.-nél – 7. oldal

Választásra készülõ MSZP
6. oldal

seny (9 órától egész napos rendezvény)
Helyszín: Táltos birtok alapítvány lovas pályája (Vízmû utáni
bekötõút)
18 óra: „A hit és elme tánca, avagy Dicsõítõ énekek, és
Márai Sándor Füves könyve” –
Palicsi József Attila Mûvelõdési
Egyesület, és a Shalom dicsõítõ csoport (Szabadka) közös
mûsora
Helyszín: Református templom
Motoros találkozó (egész napos rendezvény)
Kísérõrendezvény: Pannónia
és veterán motor rally
10 óra: Tûzoltási és mûszaki
mentési bemutató, jármû kiállí tás

Augusztus 22. vasárnap

10-16 óráig: Nyílt nap a Tûzoltóságon
15 óra: Blues Archive együttes
koncert
20 óra: Szabó Balázs Band
koncert

21.15 óra: Kozmix együttes
mûsora
Helyszín: Iskola-tó partja

Országos díjugrató bajnok ság (8 órától egész napos
rendezvény)
Kísérõrendezvény: Hadik
András hagyományõrzõ huszárprogramok
Helyszín: Táltos birtok alapítvány lovas pályája
Római katolikus templom,
8 óra: ünnepi nagymise
18.30 óra: szentmise
Református templom
10 óra: úrvacsorás istentisztelet, az új kenyérért való
hálaadás alkalmából

Római katolikus templom
8 és 18.30 óra: szentmise

A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk.

Hitelek nélküli sikerek
– Sajnos az önkormányzatokkal
szembeni megszorítások arra
kényszerítenek bennünket, hogy
minden területen – így a városi ünnepségünkön is – szorosra húzzuk
a nadrágszíjat. Azonban a lovas
sport szerelmesei ez alkalommal
sem fognak csalódni, hiszen augusztus 21-én gyermek ügyességi
verseny, a következõ napon pedig
országos díjugrató bajnokság
színhelye lesz a Táltos Birtok Alapítvány lovaspályája – nyilatkozta
lapunknak Basky András. – A másik igazi jellegzetessége ünnepségünknek az országos Pannónia –
Veterán Rally és motoros találkozó
lesz, több koncert kíséretében. Ter-

Adózási
tudnivalók

Basky András polgármester
mészetesen most is közönség elé
lépnek egyes mûvészeti csoportjaink, és sportrendezvényre is várjuk
az érdeklõdõket. Mi is csatlakoztunk ahhoz az országos kezdemé-

nyezéshez, hogy a tûzijátékról lemondva, annak tervezett költségeit felajánljuk az árvízkárosultaknak. A megszorítások ellenére kiemelkedõ figyelmet fordítottunk a
A Nyíri úti
nyugdíjasházban

kiadó
egy másfél szobás,
részben bútorozott,

földszinti lakás,
kis elõkerttel.
Csak nyugdíjasnak.
Érdeklõdni
a 06-20/3267-405-ös
telefonszámon lehet.

fejlesztésekre. Folyamatban van a
temetõnkben egy új ravatalozó építése (38 millió forint), elindult a bölcsõdeépítés (csaknem 87 millió forint), és reményeim szerint a közeljövõben elkezdõdik legnagyobb
volumenû fejlesztésünk, a város teljes csatornarendszerének kialakítása. Ez utóbbi várhatóan nettó 2,2
milliárdos beruházás, amelynek
megvalósulásához létrehozunk egy
víziközmû társulást a lakossági
hozzájárulások szervezésére. A
csatornarendszer kiépítésével megnõ az ingatlanok értéke, gazdaságosabb lesz a polgároknak, mint a
szennyvíz rendszeres elszállítása, és
környezetvédelmi szempontból is

A közismert kecskeméti Global
Tax-Office Kft. ügyvezetõje,
Nagy Norbert okleveles nemzetközi és forgalmi adószakértõ segítségével ismét hasznos,
idõszerû adózási tanácsokat
kínálunk olvasóinknak lapunk
2. oldalán.
nagyon fontos beruházásnak tekinthetjük. A képviselõ-testület, az
önkormányzat az elõkészítõ munkálatokat hamarosan befejezi, de
szükség van a lakosság támogatására is, hiszen nélkülük nincs második forduló, nincs csatornázás.
– Összességében elmondhatjuk, hogy városunk vezetése minden tekintetben a takarékosabb
megoldások és nem a hitelfelvételek mellett voksolt. Az elmúlt 4
évben voltak viták, de azt elmondhatjuk, hogy pártállástól,
hovatartozástól függetlenül egységesen álltak ki képviselõink és a
lakosság az olyan ügyekért, amelyek Lajosmizse fejlõdését, érdekeit szolgálták és szolgálják.
Lajosmizsei összeállításunk
a 3-5. oldalon.

Pro−Cent Étterem
Kecskemét, Kurucz krt. 16. Tel.: 76/323-639

Menü ára: 700 Ft
Elõfizetve vagy kiszállítva: 660 Ft
Accor services, Sodexho, Le Chéque Déjeuner csekket
elfogadunk! Megrendelését elõre fizetve pénteken
leadhatja a szállítónál.
A menüváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.ebedre.hu
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Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Adózási tudnivalók
A parlament 2010. július 22-én
elfogadta a még utolsó pillanatban is sokat módosított T/581
számú gazdasági és pénzügyi
törvényjavaslatot.
Ennek megfelelõen többek között változott a társasági adó kedvezményes kulcsának alkalmazása, bevezetésre került az adó- és járulékmentes háztartási munka lehetõsége, illetékmentessé vált az
egyenes ági öröklés és ajándékozás, illetve hatályon kívül helyezték a nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adót.
2010. július 1-jétõl 500 millió
forintos adóalapig lehet alkalmazni a korábban 50 millió forintos adóalapig érvényesíthetõ 10
százalékos társasági adót. A kedvezményes kulcs alkalmazásához
a korábban fennálló feltételeket is
eltörölték. Az átmeneti szabályok
szerint a 2010. január 1. és
2010. június 30. közötti idõszakra
még a korábbi rendelkezéseket
kell alkalmazni, így az 50 millió
forintos pozitív adóalapig a régi
feltételek mellett lehet a 10 százalékos kulcsot érvényesíteni. A
2010. július 1-jétõl 2010. december 31-ig az 500 millió forintos
adóalapot arányosítva 250 millió
forintos pozitív adóalapig lehet
élni a kedvezményes 10 százalékos adóval a korábban korlátozó
feltételek eltörlése mellett. Mindkét félévben érvényes viszont,

hogy a korlátként meghatározott
adóalap felett az adó mértéke 19
százalék. Illetékmentessé vált az
örökhagyó egyenes ági rokona
által megszerzett örökrész, illetve
az ajándékozó egyenes ági rokona által megszerzett ajándék.
Mentes az ajándékozási illeték
alól a mezõgazdasági termelõk
gazdaságátadási támogatásának
igénybevétele érdekében a közeli
hozzátartozóval megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya és a
mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.), valamint ingó (mezõgazdasági berendezés, felszerelés,
gép, állatállomány, készlet stb.)
ajándékozása, illetve vagyoni értékû jog ingyenes átengedése. Mentes a visszterhes vagyonátruházási
illeték alól a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban
fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása.
Hatályon kívül helyezték az
egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló törvényt,
így a különféle vízi jármûvek, légi
jármûvek, illetve nagy teljesítményû személygépkocsik után megszûnt az adófizetési kötelezettség.
Az elfogadott törvényjavaslat
szerint az ingatlan bérbeadás esetén ezentúl nem szükséges egyéni

vállalkozást indítani, a magánszemély önálló tevékenységként is végezheti ezt, ráadásul érvényesítheti a bevételével szemben az értékcsökkenési szabályokat is.
Háztartási munkára létesített
jogviszony esetén a háztartási
munka keretében végzett lakás
takarítása, fõzés, mosás, vasalás,
gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás,
házvezetés, kertgondozás, a háztartásban szükséges javítási, állagmegóvási, felújítási munkák
elvégzése adó és járulékmentes,
amennyiben ezt nem vállalkozóként, hanem természetes személyként végzik.
Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató
az állami adóhatóságnak havonta
a munkavégzés megkezdése elõtt
bejelenti a szükséges adatokat.
Ezt, ha már regisztrált korábban
az ügyfélkapun, akkor megteheti
elektronikus úton is, egyéb esetekben pedig telefonon vagy rövid
szöveges üzenet (SMS) útján.
Global Tax-Office Kft.
Kecskemét,
Tinódi u. 14. A. 1/3.
Tel./fax: +36-76/328-731
Mobil: +36-20/489-9972,
+36-20/669-0391
e-mail: gto@gto.hu,
nagy.norbert@gto.hu
www.globaltaxoffice.hu,
www.gto.hu

Beindul az LMP
Vágó
Gábor
(felvételünkön),
a Lehet Más a
Politika országgyûlési képviselõje lapunknak
elmondta, hogy
Kecskeméten
minden körzetben indít jelöltet az LMP az
októberi helyi választásokon. Ha képviselõik bejutnak a Parlament után a városi közgyûlésbe is, akkor
átszervezik a buszközlekedést, kerékpárutak és villamos pálya építésébe kezdenek.
A helyi vállalkozókat egy

GARÁZS
hosszú távra
KIADÓ
a belvárosban.
Tel.:
20/9626−279

KIADÓ
Kecskemét belvárosában
egyedi fûtéses, földszinti, utcai

iroda-,
üzlethelyiség.
A 40 nm-es két helyiség
kiépített telefonrendszerrel
és riasztórendszerrel ellátott.
Érdeklõdni: 06-30/9788-480

Kecskemét belvárosában

kiadó
a Gyenes térre nézõ,
második emeleti,
64 négyzetméteres

lakás.
Érdeklõdni a 06-20/3267-405
telefonszámon lehet.

védjegyrendszerrel segítik majd a
munkahelyteremtésben. A fiatal képviselõjelöltek szerint kell
egy hely, hogy a
fiatalok, a családok és a nyugdíjasok tartalmasan tölthessék
el szabadidejüket.
Az ajánlószelvényeket
Kecskemét fõterén,
a Végh Mihály téren lévõ
irodájukban, valamint a
kecskemet@lehetmas.hu
e-mail címen és
a 30/363-6490-es
telefonszámon gyûjtik.

2010. augusztus

Gutenbergre emlékezünk
A 15. század közepén Gutenberg találmányával az emberi
mûvelõdéstörténet új korszaka
kezdõdött. A fölfedezés lényege a
betûk sorozatgyártása, sokszorosítása, amely által lehetõvé válik
szövegek kiszedése, majd a sajtó
– akkoriban egy egyszerû gépet
jelentett ez a szó – felhasználásával ezekrõl több azonos példány
készítése. A kézzel írott kódexek
mellett így megjelent a nyomtatott könyv, amelynek döntõ szerepe lett a mûveltség elterjedésében, valamint az információ terjesztésében.

Kecskeméten sok éves hagyománya van annak, hogy a nyomdászok, lap- és könyvkiadók,
könyvterjesztõk megemlékeznek
a nagy elõdrõl, ha eljön az augusztus. Az idei ünnepség a Porta Egyesület szervezésében, a neves kecskeméti nyomdaalapító,
Szilády Károly emléktáblájánál
kezdõdik augusztus 26-án, délután fél 5-kor. Ezt követõen a Katona József Könyvtár konferenciatermében szakmai tanácskozással folytatják az ünneplést
Gutenberg tiszteletére, s itt adják
majd át az idei Szilády-díjat is.

2010. augusztus
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15 éves a Mizsetáp Kft.

Az eddigi sikerektõl az ígéretesebb holnapok felé
Immár másfél évtizede, hogy a Mizsetáp Kft. Lajosmizse egyik
meghatározó cége. A társaság központja és további három állat tartó telepe Mizsén van, de Csemõn és Kecskeméten is található
telephelyük. Jó minõségû, biztonságos élelmiszert és élelmiszeri pari nyersanyagokat állítanak elõ, valamint állattartókat látnak el
saját fejlesztésû és gyártású, kiváló takarmányaikkal. Évente több
mint félmillió vágócsirkét, kétszázezer tojó jércét és csaknem
húszmillió étkezési tojást állítanak elõ. Céljuk, hogy a térség
meghatározó termelõjévé fejlõdjenek, s az általuk mûvelt szak területek mindegyikén profi módon tevékenykedjenek.
– A baromfitenyésztés terén Mizsetáp ilyen képesítésû szaknagy fejlesztések elõtt állunk – embert keresett. Jelentkeztem,
mondta el lapunknak Kollár s azóta naponta ingázok BuCsaba ügyvezetõ igazgató.
dapest és Lajosmizse között.
– A követEleinte fárasztó volt, de hamar
kezõ három
beleszoktam, hiszen az autóévben több
sztrádán alig 45 perces az út.
mint kétmilElsõdleges feladatom, hogy a
liárd forint
minõség- és élelmiszerbiztonértékû berusági szempontoknak megfelelházást tervezünk, elsõsorban jenek a cégünktõl kikerülõ terpályázati forrásokból és önerõ- mékek. Ugyanakkor assziszbõl, meg némi hitelbõl. tensi feladatokat is ellátok az
Csemõn, a Vágó tanyán és a igazgató úr mellett, pályázati
Kinizsi telepünkön épülnek új, anyagok írásában, s egyéb
korszerû baromfitartó épülete- ügyes-bajok dolgok intézéséink, de jelentõs infrastruktúra ben segédkezve. Szeretek itt
fejlesztések megvalósítására is dolgozni, mert bármi problétörekszünk.
ma adódik, értelmes emberekKollár Csaba nincs híján kel karöltve gyorsan orvosolkaritatív terveknek sem, szív- ható.
Horváth Sándorné baromfi ügyének tekintve a szakrális
kegyhelyek megmentését. Mint gondozó:
ismeretes, tavaly a Mizse hatá– Korábrában lévõ Besenyi-kereszt fel- ban, még a
újításában vállalt oroszlán- téeszek iderészt, most pedig a város leg- jén, dolgozrégebbi mûemlékének, a Pusz- tam állatneta Templomnak a helyreállítá- v e l d é b e n .
Azután másfelé sodort a sors,
sát tervezi.
A Mizsetáp Kft.-nél több mint de mindig vágytam arra,
félszáz dolgozó alkot munka- hogy újra jószágokkal foghelyi közösséget és sikeres csa- lalkozhassak. Így azután
patot. Az alábbiakban meg- örömmel jelentkeztem 11
szólaltatunk néhányat közülük éve a Mizsetápnál, amikor
baromfigondozót kerestek.
a jeles jubileum ürügyén.
Németh Zsuzsanna minõ - Ráadásul idevalósi vagyok.
ségügyi vezetõ és menedzser Nem mondom, hogy néha
asszisztens:
nem fárasztó, hiszen a csibéknek hétvégéken, ünnep– Jó hánapokon is enniük-inniuk
rom esztenkell. Ettõl függetlenül nadeje felfigyon szeretem a velük való
gyeltem egy
foglalkozást. Egy idõben a
álláshirdeférjem is itt vállalt munkát, a
tésre. Én agfiam gyakran besegít a szálrármérnöki
fõiskolát végeztem, majd mi- lításoknál, a lányom pedig a
nõségügyi szakmérnöki végzet- pénzügyi osztályon dolgozik.
séget szereztem, s a hirdetõ Vagyis az egész családunk
Emlékezetes, hogy két éve Lajosmizsén tartották a Charolais Világkongresszust. Nem véletlenül, hiszen a hatalmas termetû,
kimondottan a húsáért tenyésztett szarvasmarhákból nem csak
hazánkban, de messze földön is
elismert állománnyal dicsekedhet ma már az itteni Charolais
Kft. A szaporulattal együtt ezer
egyedes, valóban tiszta génállományú tehén, és gyönyörû,
másfél tonnás, többszörös díjnyertes bikák alkotják ezt a mizsei állományt. A vágó állataik
95 százalékát exportálják.
Az idén e fajta magyar tenyésztõi elszállíttattak 4-5 tenyészállatukat a gödöllõi egyetemre, ahol öt hónapig ugyanolyan feltételek mellett tartották, majd a végén alapos vizs-

erõs szálakkal kötõdik a
Mizsetáphoz.
Tóth Sándor agrármérnök:
– Most végeztem Gödöllõn,
a
Szent István
Egyetem Mezõgazdaságés Környezettudományi Karán. Egyébként keceli vagyok, s alig
négy hónapja érkeztem
Lajosmizsére. Az álláslehetõségek közül a Mizsetáp által
kínált tûnt a legjobbnak, de
az is közrejátszott a munkahelyválasztásban, hogy idevalósi a menyasszonyom. Jelenleg, mint állattenyésztõ
gyakornok, telepvezetõ-helyettesi beosztásban dolgozom, s persze tanulom ezt
az egész rendszert. Mert egy
dolog a pályakezdõ elméleti
tudása, és megint más a gyakorlati tudás, tájékozottság,
tapasztalat. Remek perspektívát kínál ez a cég. Minden
igyekezetemmel azon leszek,
hogy mire a tervezett beruházások megvalósulnak a
Mizsetápnál, már megfelelõ
gyakorlati
felkészültséggel
nézhessek az újabb kihívások
elé.
Veszelszki László gépkocsivezetõ és tápkeverõ üzemi
munkás:
– Itt dolgozok 28 éve a
Kónya majorban. Egészen
fiatalon lettem
a téesz gépkocsivezetõje.
Azután késõbb, amikor megalakult a szövetkezet helyén a
Mizsetáp Kft., azonnal csatlakoztam az új céghez. Igaz, ma már
nemcsak sofõrködöm, mert arra
ritkábban van igény, hanem
mindig ott hasznosítom magam,
ahol szükségét érzik a munkámnak. Csaltak közben más helyekre is gépkocsivezetõnek, de
nekem ez a major már olyan,
mint az otthonom, márpedig azt
nehéz szívvel hagyja el bárki.

Sas Klára számviteli elõadó:
– A Pénzügyi és Számviteli Fõiskolát a fõvárosban végeztem, s az ott
töltött évek
után felüdülés volt hazajönni
Lajosmizsére. Egy könyvelõ
irodánál dolgoztam, mielõtt
két és fél éve a Mizsetáphoz
szegõdtem. Nagy szakmai kihívásnak tartottam, hiszen egy
jelentõs cég teljes könyvelésében részt vehetek. Itt egy fiatalos, vidám csapat tagja vagyok, ahol úgy érzem, hoszszabb távon számítanak a
munkámra.
Alexa Gyuláné baromfigondozó:
–
Fiatal
pesti lányként
kerültem
Lajosmizsére.
Régebben
egy ideig a
Mizsetáp
elõdjénél, a Kossuth TSz-ben
gondoztam szárnyasokat. Azután egy óvodában lettem dajka, majd éveken át piacon
árultam különbözõ divatcikkeket. Belefáradtam az állandó
utazgatásba, a piacozással járó viszontagságokba, és egy
éve inkább itt vállaltam munkát, amiben a korábbi baromfigondozói tapasztalataim is
közrejátszottak. Remek helyre
kerültem, hiszen a Vágó tanyai
telepünk nagyon magas szinten automatizált, jobbára csak
felügyelni kell, hogy minden
rendben menjen, de ha adódik is fizikai munka, számomra nem megerõltetõ. Az meg
egyáltalán nem okoz gondot,
ha hétvégén vagy ünnepnapon is dolgozni kell, hiszen ehhez hozzászoktam a piacozással töltött évek során.
Puskás Gábor agrármérnök:
– Fél éve végeztem a Debreceni Egyetemen állattenyésztõ mérnökként. Egyébként orgoványi vagyok, onnan érkeztem Lajosmizsére.

Ez az elsõ
munkahelyem, s amikor megérkeztem, kicsit
elképedtem,
hogy milyen
korszerûek a Mizsetáp telepei.
Tanulmányaim elõtt és közben sem sokszor láttam az állattenyésztési szektorban ilyen
felkészült dolgozói és vezetõi
gárdát, ilyen fegyelmezettséget a higiéniától a munkarendig, szinte minden területen. S
ha a következõ évek fejlesztési tervei sikeresen megvalósulnak, tényleg öröm lesz itt
dolgozni.
Pap Lászlóné tojásválogató
és csomagoló:
– Én felsõlajosi vagyok, s a
Mizsetáp
csemõi telepén dolgozom,
több
mint három éve. A napi 36 kilométer leküzdése nem okoz
különösebb gondot, különösen nyáron, mert imádok motorozni. Ha pedig zordra fordul az idõjárás, két kollégámmal összefogva autóval járunk
ki Csemõre. Heten dolgozunk
a tojásüzemben, s nagyon jól
kijövünk egymással. Felsõlajoson is van tojáscsomagoló,
amit egy másik cég mûködtet.
De inkább vállalom a napi
utazgatást, mert ez egy stabil,
sõt szépen fejlõdõ cég, és az is
sokat jelent, hogy milyen közösségben dolgozik az ember.
Pócsik Lajos mûszaki igaz gató:
– Mezõgazdasági
gépészmérnök
vagyok, de az
utóbbi tíz évben az építõ-

Hat olyan dolgozó van, aki a kezdetektõl, vagyis 15 éve hûséges
a Mizsetáp Kft.-hez, s nyilván a cégvezetés sem véletlenül tart
igényt a munkájukra. Név szerint: Kisjuhász István, Nagy Sándor,
Petõ Tibor, Rubas Zoltán, Szabó Ferenc és Veszelszki László

Lajosmizsei Charolais Kft.

Fejlesztések és újabb elismerések
gálatoknak vetették alá õket. A
mizsei négylábúak kiváló génállományát igazolja, hogy elnyerték az elsõ három helyezést, amire méltán lehet büsz-

ke a cég ügyvezetõ igazgatója,
Bújdosó Márton.
Akitõl megtudtuk azt is, hogy
jelentõs környezetvédelmi beruházás folyik telepeiken. Lajos-

mizsének ezen a részén ugyanis
nagyon sok édesvizet rejt a föld
mélye. Ezek megóvása érdekében 2011-ig meg kell valósítaniuk azt, hogy teljesen szigetelt

iparban dolgoztam. A várható
nagy ívû fejlesztések miatt pályáztam meg ezt az állást a
Mizsetápnál, remélve, hogy
úgy az építkezéseknél, mint az
új gépek, berendezések kiválasztásánál, telepítésénél és
karbantartásánál hasznomat
vehetik. Most azon dolgozunk,
hogy a lehetõ legmagasabb
mûszaki színvonalon mûködõ
technikát és technológiát telepíthessük majd az új létesítményeinkbe. Ehhez alapos bel- és
külföldi piackutatás szükséges,
számtalan kapcsolat teremtése,
kiépítése. Ugyanakkor felkeressük a már befejezett hasonló
beruházásokat, tájékozódva,
hogy hol, milyen javítanivaló
problémák mutatkoznak. Mert
az új eszközök megrendelésekor a dán vagy német gyártótól
még kérhetjük a nekünk legjobban megfelelõ átalakításokat, s akkor a másoknál tapasztalt problémákkal nekünk
késõbb már nem kell szembenéznünk.
Egyébként kecskeméti születésû vagyok, Szabadszálláson nõttem fel, de mivel sátoraljaújhelyi lányt vettem feleségül, azon a vidéken telepedtem le. Most én is ingázok hetente. És egyre gyakrabban mondogatom a nejemnek, milyen nagyszerû vidék az én szülõhelyem, a
Duna-Tisza köze. Hátha kedvet kap hozzá, hogy itt verjünk új tanyát.

placcokon lehessen teleltetni állataikat – nyáron a bérelt magyar
pusztákon és szlovákiai legelõkön
vannak szétszórva gulyáik. – Az
istálóztatást és a trágyaelhelyezést

szigorú szabályokhoz kötik. Egy
igen jelentõs környezetvédelmi
beruházásról van szó, amihez sikerült nyerniük uniós pályázati támogatást, a költségek többi részét
önerõbõl és hitelbõl fedezik. A
felújítási és bõvítési munkák –
minden elvárt szabványnak megfelelõen – az egyik telepükön már
megtörténtek, 130 millió forintos
ráfordítással. A másik, külsõ birtokon hasonló nagyságrendû
korszerûsítés van folyamatban.
Legutóbb az USA-ban rendezték meg a Charolais Világkongresszust, ahonnan ezernyi élménnyel és tapasztalattal tért haza Bújdosó Márton. De máris egy
nemzetközi kiállításra indul legszebb tenyészbikáival, amit
Nyitrán rendeznek augusztus 19-e
és 21-e között.
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Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet

Nem könnyû ma talpon maradni
Az elmúlt egy év során megvált legnagyobb felvásárló partnereitõl a
lajosmizsei székhellyel mûködõ Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet. Steinmetz György üzemvezetõ elmondása szerint barátságosabb, korrektebb feldolgozóra leltek.
– Hat-hét megye 300-350
termelõjétõl, napi 24-25 ezer
liter tejet vásárolunk fel jelenleg, aminek minõségét saját
laboratóriumunkban ellenõrizzük, a pasztõrözést saját hõkezelõ üzemünkben végezzük
igény szerint, s a tároló kapacitásunk meghaladja a 66 ezer
litert. Sajnos a gazdák száma
és a felvásárlás mennyisége
évrõl évre csökken, mert változatlanul nagyon nehéz idõszaSteinmetz György üzemvezetõ
kot élnek meg a magyar tejtermelõk – nyilatkozta lapunknak ugyanakkor jelentõs összegeSteinmetz György. – Igaz, falu- ket emészt fel a tanyavilághelyen próbálkoznak háznál ban, földes utakon zötykölõdõ
kimérni a frissen kifejt tej egy gépkocsik szervizelése is.
részét, vagy kisebb boltoknak
– Egyre többet gondolko-

átadni, ahol népszerûek lettek
a tejautomaták.
– Az üzemanyag árak az elmúlt hónapokban is drasztikusan emelkedtek, amit a jelentõsen felfejlesztett logisztikai
rendszerünkön keresztül szomorúan tapasztalunk. Két kamionunk, négy kisebb gépkocsink és három ötezer literes
autónk naponta úton van,
hogy a tejet begyûjtsék a termelõktõl, és továbbszállítsák a
feldolgozó üzemeknek. Hatalmas a gázolaj költségünk,

dunk a továbblépés lehetõségein. Egy kisebb, új üzemben
gondolkodunk, ahol zacskós
és dobozos tejet, tejfelt, túrót
állíthatnánk elõ, természetesen
néhány új munkahelyeket is teremtve – árulta el az üzemvezetõ. – Ám a fejlesztéshez hiába pályáztunk támogatásra a

minisztériumnál, forráshiányra
hivatkozva elutasítottak bennünket. Pedig ezt önerõbõl
nem tudjuk megvalósítani, hiszen nagyon jelentõs minõségi, technikai és technológiai
elvárásoknak kell megfelelnie
egy ilyen üzemnek.
– Ráadásul ebben az évben
egy tejüzem 23 millió forint
veszteséget okozott szövetkezetünknek. Számunkra a csapdát az okozza, hogy a tejet
nem lehet sokáig raktározni,
ráadásul naponta gyûjtjük be,
majd továbbítjuk a feldolgozóknak. Így óhatatlan, hogy
mindig vannak banki átfutási
idõk, rendezésre váró számlák. Sajnos ilyen betyár világban élünk.
– Mi ettõl függetlenül becsületesen, határidõre kifizetjük a tejtermelõket. Hiszen a
többségük
szinte
egyik
napról a másikra él. Ha
nem
kapják
meg a járandóságukat tõlünk – sok esetben a megállapodási határidõ elõtt –, nincs
mibõl etetniük az állataikat.
Csak azt ismételhetem, amit
tavaly is elmondtam a lapjuknak: Ilyen gazdasági, piaci
helyzetben talpon maradni
változatlanul csak mindennapi kemény küzdelmek árán
lehetséges.

Mindent a vásárlókért
Lajosmizse kereskedelmi életében továbbra is meghatározó
szerepe van a COOP élelmiszer
üzleteknek. Ezért a MIZSECOOP Kereskedelmi Zrt. 2010es célkitûzései között fõ feladatának tekinti a széles körû, élelmiszer boltokra is kiterjedõ informatikai fejlesztést, egyúttal a
vonalkódos rendszer bevezetését. Ezzel segíteni kívánjuk a vevõk gyorsabb kiszolgálását, az
áteresztõ képesség gyorsítását,
és nem utolsósorban a vezetõk
és dolgozók munkájának egyszerûsítését, könnyebbé tételét.
Október hónapban az Élelmiszer Áruházban kívánjuk indítani az új rendszert, november hónapban a 2 sz. Önkiszolgáló boltnál és jövõ márci-

X. Jubileumi Operett Gála
Augusztus 21., Tisza-parti Termál Fürdõ, Tiszakécske
Mûvészek: Bódi Barbara
Gallusz Nikolett
Lukács Anita
Molnár Szilvia
Pándi Piroska
Berkes János
Csere László
Pál Attila
Vadász Zsolt
Látó Richárd – zongora Basa István – dob
Digital Együttes
Dance for Art

Élõzenés vacsora, a mûsor után
tombolahúzás. Gála után zenéstáncos mulatság, hajnali 2-ig.
Vacsora elfogyasztása 20 és 21 óra
között, a mûsor 21 órakor kezdõdik.
Belépõ: 2.500 Ft, Belépõ vacsorával: 4000 Ft

Jegyek válthatók
a termálfürdõ pénztárában.
További információ: 76/441-363
Esõnap: 2010. augusztus 22.

MIZSE-COOP
Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság
Lajosmizse, Dózsa Gy. út 105.
Pf.: 53
Tel./fax: 76/555-273, 76/555-275
e-mail: lajosmizse@afeszek.hu

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

Adacsi Fríz-Tej Szövetkezet
Lajosmizse, Gyártelep 5.
e-mail: adacsi.fríz.tej@selcom.hu
Tel/fax: 20/314-0999, 21/380-8823

usban pedig a kettõ Mini
COOP üzletünkben, Felsõlajoson és a piactérnél.
A vonalkódos rendszer bevezetésével egyidejûleg biztosítani
kívánjuk vásárlóink részére a
COOP üzletláncon belül igénybe vehetõ egységes engedmény- rendszert törzsvásárlóink
jutalmazására a COOP kártya
felmutatásával, melyet boltjainkban lehet igényelni. Ennek
módjáról, lehetõségeirõl plakátokon és szórólapokon értesítjük a csatlakozni kívánó vásárlóinkat.

A COOP törzsvásárlói rendszer elemei:
– egyéni vagy családi pontgyûjtés – hûségpontok
– vásárlói jutalmazás, árengedmény – utólagos kupon formájában
– progresszív jutalmazás
Szeretnénk, ha minél többen
csatlakoznának a kedvezményes
vásárlást biztosító rendszerhez,
melyet az eddigi akciós lehetõségeken felül lehet igénybe venni.

Freudenberg
Tömítés Ipari Kft.
Lajosmizse,
Dózsa György út 2.
Tel.: 76/556-072

Grand Coop
TÉSZ Kft.

LAJOSMIZSEI
HALDORÁDÓ
HORGÁSZTÓ
Rendszeresen telepített
parkosított horgásztó.
Grillezési és fõzési lehetõség.
Várjuk a horgászni és
pihenni vágyókat!
Megközelíthetõ a régi 5-ös útról,
a Csordás közérttel
szembeni aszfaltútról.
A tóban található halfajok:
ponty, amur, keszeg, kárász,
csuka, süllõ, balin, lénai tok
Érdeklõdni: 06-20/9697-320

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

Megújult külsõvel, adalékolt üzemanyagokkal
várjuk kedves vásárlóinkat.
– PB-gáz csere, házhozszállítással is
– Kézi autómosó (külsõ mosás, belsõ takarítás,
kárpittisztítás, alvázmosás emelõn,
motormosás, autókozmetika)
– AD-Blue adalék Euro 5 diesel motorokhoz

Sebõk Márta
okl. közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló
Lajosmizse, Deák F. u. 2/A
Tel.: 76/555-018 Tel./fax: 76/555-019
e-mail: sebokaudit@sebokaudit.hu

Lajosmizse, Gyártelep
Tel.: 76/356-200 Fax: 76/555-014
Nyitva tartás: hétköznap 6-20-ig
Hétvégén: 6-18-ig
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25 éves a Cseh Pékség

A kunok idén ismét megszállják Kunszállást

Lángoló íjászat, táltos regõsök

Egy család és a kenyér
csodás misztériuma
– Mennyiben határozta meg
a Cseh testvérek gyerekkorát a
pékség?
– Ott nõttünk fel. Minden este
bejártunk, segédkeztünk a fatüzelésben, reggelente pedig tejet
vittünk az édesapánknak. Szerettük azt a különös világot a maga sajátságos illataival, a
frissen sütött kenyér
ropogásával.
– Magától érte tõdõ volt, hogy a
megkezdett atyai
úton mennek to vább?
– Korántsem. A
80-as évek végéig
én a Szõlészeti és
Borásztati Kutató
Intézetnél voltam
A Wojtyla-házban családtagként köszöntötték Cseh Zoltánt, aki évek óta segíti
mikrobiológus,
a ház rendezvényeit
László öcsém peA jubileum alkalmából régi megmosva és megvágva, lapá- dig a Magyar Nemzeti Bankpártfogoltjait, a Wojtyla-ház tos vetéssel, hagyományos épí- nál dolgozott. A körülmények
gondozottait is vendégül látta a tett kemencében kisütve. Ezt a azonban úgy hozták, hogy
Cseh család. Az ünnepi ebédet technológiát nagyon kevesen édesapánk betegsége miatt
a pékség régi partnere, a Júlia alkalmazzák ma már. Az Euró- valakinek vinnie kellett toMalom vállalta magára tiszte- pai Unió a megõrzendõ gaszt- vább a vállalkozást. Elõször
lete jeléül, a desszertként felkí- ronómiai értékek közé sorolta, az öcsém hagyta ott a bankot
nált fagylaltot pedig a Jakó és egyúttal Hungarikumnak és állt be segíteni, majd én is
Cukrászda szállította. Az ünne- számít. Egyedül Magyarorszá- feladtam a munkahelyemet,
pi ebédet megelõzõ percekben gon gyártunk ugyanis így ke- és apánk nyomdokaiba lépkértük meg Cseh Zoltánt: ele- nyeret. Ennek megfelelõen az tünk.
– A kenyér õsi misztérium.
venítse fel a családi vállalkozás üzemek között a technológiai
utóbbi 25 évének legfontosabb színvonal kissé eltér. Arra törek- É r z é k e l h e t õ m é g m a i s a z e z t
szünk azonban, hogy a gépesí- ö v e z õ t i s z t e l e t ?
állomásait.
– Hozzánk nagyon sok gye– Az 1985-ben elindított pék- tésnek határt szabva az ipari
séget 1987-ben saját üzemre üzemekben is minél inkább rek jár: óvodás, iskolás csocseréltük a Csáky utcán, amely visszaforduljunk az emberi erõ- portok tesznek látogatást a
ma is mûködik. A következõ je- forrásokhoz. Ma már az értel- pékségben, és mindegyiküket
lentõs fordulat ideje 1992 volt, mes, hatékony emberi munkát megérinti ez a titokzatos és
amikor megvásároltuk a Klapka igénylõ fázisokat nem gépesít- izgalmas világ. Talán mert
utcai és a lajosmizsei üzemeket, jük. Számunkra alapvetõ, hogy megérzik, hogy minden daés azóta gyakorlatilag három minden dolgozónk érezze: neki gasztás egy külön élet, s hogy
helyszínen folyik a munka. Ez fontos szerepe van a végter- minden egyes kenyérben benutóbbi két helyen ipari üzemeket mékben. Mi a profitorientáltság ne van a paraszt munkája, a
mûködtetünk, míg a Csáky utcai elé helyezzük, hogy jól érezzük molnár fáradsága, a pék verímegmaradt teljesen hagyomá- magunkat abban a közegben, téke. Az idõ, a technikai fejlõnyos pékségnek. Itt továbbra is amiben élünk és dolgozunk, és dés semmit sem változtatott
kézi gyártás történik kovászos lehetõségeinkhez mérten mi is azon, hogy péknek lenni életforma.
technológiával, darabonként tegyünk ezért a közegért.
1985-ben sült elõször kenyér Kecskemét elsõ magánpékségében, a
Dózsa György út 8. szám alatt. A ma már aranykoszorús pékmester,
Cseh Ferenc ezzel egy olyan családi vállalkozás alapjait tette le,
amelynek az elmúlt negyed évszázad során mindig jutott ereje és figyelme arra a közösségre is, amelyben él és dolgozik. Partner volt
ebben a feleség, Mária, és bérelt pékségbõl üzemmé fejlõdött vállalkozást mûködtetõ fiaik: Zoltán és László is.

Megújul a sürgõsségi betegellátás

Második alkalommal rendezik meg a Történelmi Kun-Szállás Foglalás
gondûzõ vigasságát szeptember 10. és 12. között a kunszállási Somogyi Lovas Szabadidõ Központban. A vendéglátók – az invitáció szerint –
széles mosolyú, nagy bajuszú, kedves és vendégszeretõ kunok. Közülük
eggyel, Kovács Imre polgármesterrel beszélgettünk az idei tervekrõl.
– Az IPA Határon Átnyúló Együtt– 2009-ben a kun világtalálkozó társrendezvényeként rendeztük mûködési Program keretében
meg elõször a történelmi kun-szál- nyújtottunk be sikeres pályázatot,
lás foglalást, amit a nagy sikerre és amely öt település közös elemekkel
a vendégek kérésére való tekintet- tûzdelt programcsomagjára épül.
tel az idén újra tervbe vettünk. A A projekt lényege a Bács-Kiskun
képviselõ-testület is egyhangúan megyei és néhány bácskai szerb
kiállt a hagyományteremtés mel- határ menti település kulturális
kapcsolatfelvétele és közös hagyolett.
– Komoly vállalás ez egy 1700 mányaik ápolása. A programban
lélekszámú településtõl. Találtak részt vevõ Bácskossuthfalva, Bácshozzá segítõket?
feketehegy és Pacsér szintén késõi
– A rendezvény költségvetése kun hagyományokat ápol. Így
megközelíti a 10 millió forintot. minden rendezvényen közösen jurAz idén uniós forrásra is sikerrel tát állítunk, és egy kun zászlót hepályáztunk, és természetesen lyezünk el az összetartozás jelképeszponzorok, támogatók is mellénk álltak.
– Kedvcsinálóként mit emelne ki
az idei programból?
– Egy végtelenül barátságos nomád környezetben, nomád programokkal készülünk. Lesz reggeli
lovas ébresztõ leány- és legényrablással, hagyományõrzõ egyesületek és kézmûvesek bemutatója, szombaton este pedig Sebes- ként. Minden települési rendezvétyén Márta énekel. Sok attraktív nyen képviselteti magát a projekt
programmal készülünk, az éjsza- többi résztvevõje is, hagyományõrkai lángoló íjászattól a parázson zõ és kulturális programokkal.
– Hogyan jutnak el az autentikus
járásig, lesznek táltos regõsök,
solymászok, õshonos állatok, vá- forrásokig?
sári komédiások, de olyan hétköz– Nagy segítség volt, hogy tanapi programok is, mint a tehén- valy, a kun világtalálkozó kapcsán,
fejés vagy a tojás begyûjtés. Az él- rengeteg kun hagyományõrzéssel
ménygyûjtés része a közös jurta- kapcsolatos elõadáson, szakmai
állítás, az, hogy a gyerekek a bú- fórumon, konferencián vettünk
zában szaladgálhatnak, kordé- részt, és sokat dolgoztunk (dolgolyon tologatják egymást. Termé- zunk ma is) azon, hogy ezeket az
szetesen a kunok szerepérõl és õsi hagyományokat megörökítvándorlásairól szóló elõadások sük. És hál' Istennek, vannak még
sem maradnak el.
olyan „elvetemült”, fanatikus ha– Hogyan illeszkedik a prog- gyományõrzõk, akik segítségünkramba az uniós forrással is támo- re vannak abban, hogy minél
gatott közös hagyományápolás?
eredetibb eszközökkel és jelme-

Angol nyelvoktatást,
tolmácsolást és fordítást
vállalok.
Egyeztetésre hívja a
06-30/214-6051 telefonszámot.

„Sürgõsségi ellátás fejlesztése – SO1
és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgõsségi ellátás) támogatására” címû
TIOP-2.2.2/08/2F pályázaton a BácsKiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
560.056.040 forint uniós támogatást
nyert. A fejlesztés keretében a kórház
Nyíri úti telephelyén átalakításra, bõvítésre kerül a Diagnosztikai Épület I.
emeletén a meglévõ Sürgõsségi Betegellátó Osztály. Az átalakítás kis részben
érinti a Rendelõintézet földszinti részét
is. Az építési területet a kivitelezõnek
átadták, a munkálatok elkezdõdnek. A
betegellátás zavartalanul folyik, az
esetleges kellemetlenségekrõl tájékoztatni fogjuk betegeinket.

zekkel tudjuk a vendégeket megismertetni.
– Ráadásul, mintha az egész falu egy emberként állna a rendezvény mögött.
– Tavaly a települési újság rendezvényt követõ számában két teljes oldalon keresztül soroltuk fel a
segítõk és támogatók nevét. Nagyon sok civil szervezet és kunszállási ember vett részt az elõkészületekben és a lebonyolításban: több
mint 100 hagyományõrzõ jelmezt
varrtak maguknak a helybéliek, és
ebben vonultak fel.
– A polgármester maga is a jelmezviselõk sorába tartozott. Így
lesz ez az idén is?
– Tavaly igazi házigazdaként
bajuszt növesztettem, és a bevonuláson én magam is korhû jelmezben, lovon vettem részt. Ez
egy nomád rendezvény, aminek
minden részletét át kell élni. Ennek megfelelõen ott segítek, ahol
szükség van rám: a birtok õrzésétõl a nyúzásig. Szerencsére mindenki más is, aki kilátogatott a
programokra, pontosan így gondolta.
– Ritka érték manapság ez a közösségi energia. Mi az összetartó
erõ, a fõ motiváció Kunszálláson?
– A kunszállási ember mindig
büszke volt a falujára, és szívesen
tesz is érte. Persze meg kell találni
az egyes emberekhez vezetõ utat
is, ami meggyõzõdésem szerint
az érdeklõdési körüknek megfelelõ civil szervezeteken át vezet. Szerencsére településünkön nagyon
aktív civil munka folyik. Az elmúlt
néhány évben is több új civil szervezet alakult, a meglévõk pedig
egyesületi formát öltöttek, tagtoborzásba kezdtek. A II. Történelmi
Kun-Szállás Foglalás mögött tehát
a civil kurázsi áll, amely erejét
már a tavalyi rendezvényen is bizonyította.
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Önkormányzati választásokra készülõ szocialisták

Alapos programmal és kemény kritikával
Király József Kecskemét 2. választókerületében, az MSZP színeiben
– Korrupt és megalkuvó embe- nagy elánnal kapcsolódtak be az
indult el a tavaszi országgyûlési választáson. Az eredmény ismere- rek minden pártban vannak, saj- MSZP munkájába. Elnöki megbítes: a Fidesz jelöltek gyõztek Bács-Kiskun minden körzetében. Ám nos az MSZP-ben is. De ez nem zatásom után azonnal felvettem
utánuk Király József következett, hiszen csaknem 23 százalékkal jelenti azt, hogy velük kell azono- a kapcsolatot a helyi szakszervevégzett a második helyen körzetében, ami jelentõs népszerûséget sítani minden politikai formációt. zetekkel is, az együttmûködés lesejtet. Nem véletlen tehát, hogy a megújulás zászlaját lengetõ párt- Hanem legyenek intõ jelek arra, hetõségeirõl tárgyalva. Megörüljának tagjai õt választották meg júniusban az MSZP Kecskeméti hogy eljött a párt megtisztításá- tek, mert az utóbbi húsz évben
Szervezetének elnökévé.
nem szólította meg õket egyik
nak, megújulásának ideje.
– Júniustól az MSZP kecskemé- párt sem. Azt talán hangsúlyozPersze nem csoda, ha sok szönhetõen mekkora szeletet kékecskeméti polgárnak ismerõsen pes kiharapni a hatalomból. ti elnöke. Érzõdnek már a pártján nom sem kell, hogy a civil szervezetekkel milyen kapcsolatra töcseng Király József neve. Hiszen Ahogy ezt egyébként a köpö- belül eltökélt elvei?
számtalan civil megmozdulás aktív közremûködõje, évek óta elnöke a helyi Városszépítõ Egyesületnek, a Kecskemét-Aomori
Baráti Körnek, a Mûvész Kávézót,
a BMX pályát és a belvárosi harcmûvészeti központot mûködteti
közérdekbõl, mert valóban szívügyének tekinti szeretett szülõvárosa, Kecskemét sorsát. A segítõszándék, a jobbítás reménye, a
kitartó munkába vetett hite ösztöA napokban sajtótájékoztatón mutatták be jelöltjeiket
kélte arra is, hogy polgármester– A megújulási igyekezetet ta- rekszem, hiszen több egyesület
és képviselõjelöltként elinduljon nyegforgatók, a megélhetési poaz október 3-ára meghirdetett litikusok teszik. Hanem azt, hogy lán jól mutatja, hogy városi szer- munkájában évek óta tevékemilyen elvek mentén politizálhat, vezetünk vezetõségének 60 szá- nyen részt veszek. Éppen ezért
önkormányzati választáson.
– Sokan megkérdezték április s én sosem tagadtam baloldali zaléka már kicserélõdött. S a je- tartanám fontosnak bevonásukat
löltlistánkra tekintve is bizony so- különbözõ városi feladatok elláóta, hogy miért egy olyan párt nézeteimet.
– Ám ha körbenézünk az or- kan meglepõdtek a napokban tásába, ahogy megérett az idõ
színeiben indultam, amely óriásit
veszített népszerûségébõl az szágban, több párttársát vádol- tartott bemutatkozó sajtótájékoz- egy független civil tanács felállíutóbbi években – mondta el la- ták, vádolják korrupcióval. Ami tatónkon, hogy mennyi az új arc, tására is.
– Kellõen felkészültek már a
punknak Király József. – Én meg egyértelmûen az önérdekbõl való s milyen szép számmal indulnak
azt válaszoltam, hogy a normális politizálásra utal, nem pedig a MSZP-s fiatalok a helyi megmé- korteskedésre?
– Én az országos politikában
ember nem azt nézi, amikor pár- dolgozó emberekért küzdõ, szo- rettetésen. A Societas helyi szertot választ, hogy az mennyire ciálisan érzékeny baloldali néze- vezetének is új elnöke van, s va- is mindenekelõtt a kecskeméti
lóban reményt keltõ látni, milyen érdekeket képviseltem volna, ha
erõs pillanatnyilag, s ennek kö- tek elvhû követésére.

áprilisban bizalmat kapok a választóktól. Éppen ezért a Kecskemét egészét érintõ programunk
jelentõs részét már akkor megfogalmaztuk. S már tavaszszal
rengeteg kecskeméti polgárral
konzultálva erõsödött meg bennem az eltökéltség, hogy véget
kell végre vetni a választásokat
beködösítõ, hazug, felelõtlen
ígérgetéseknek, csakis olyan célokat tûzve magunk elé, amik
kemény munkával és kellõ öszszefogással igenis megvalósíthatók. Mi az, amin kell, és hogyan lehet javítani, változtatni? –
Ezt a kérdést természetesen minden jelöltünk megválaszolja
majd a maga programjában a
választási körzetét tekintve.
– Említene néhányat körvonalazódó programjaikból?
– Mindenképpen felülvizsgálnánk a korábban kötött, közbeszerzéseken alapuló, hosszú távú szerzõdéseket. Bevonnánk a
vállalkozókat is a különbözõ
döntéshozó testületekbe, felállítva a vállalkozói tanácsot. Viszszaadnánk az intézmények
önállóságát, az iskolákból, óvodákból elbocsátott takarítók,
konyhások, karbantartók munkáját. Biztonságos kerékpárutak
és õrzött kerékpártárolók kialakítását szorgalmaznánk. Garantálnánk a gyors és polgárbarát

ügyintézést a városi hivatalokban. Soroljam még?
– Inkább azt árulja el, hogy
csak a város fejlõdését, szépülését szolgáló, konkrét programok
csokraival korteskednek, vagy
keményebb választási harcra is
számíthatunk?
– Valamin csak akkor lehet
változtatni, ha tudjuk, mitõl
rossz. Vagyis kritika nélkül ez
nem mûködik. De hogyan is mehetnénk el szó nélkül például
amellett, hogy négy évvel ezelõtt
2,2 milliárd forint volt Kecskemét adóssága, amit mára több
mint a tízszeresére duzzasztott a
jelenlegi fideszes városi vezetés.
Márpedig akkor részletesen meg
kell vizsgálni azt is, hogy milyen
döntések okozták ezt az elképesztõ eladósodást. Például
ezért íródott a minap az a levelem, amiben tisztelettel kértem a
polgármester urat, hogy a Kecskeméti Élményfürdõ és a mellette épülõ szálloda szerzõdéseit,
valamint a szerzõdést megelõzõ
gazdasági számításokat és
hasznosulási tanulmányokat szíveskedjen számunkra megküldeni, illetve nyilvánosságra hozni. De ez csak egy a sok titok közül, amikrõl ideje lerántani a
fátylat, mielõtt Kecskemét anyagilag végképp a szakadék szélére sodródik.

Az MSZP Kecskeméti Szervezetének jelöltjei
8. vk. (Belváros-Bethlenváros), egyéni önkormányzati képviselõjelölt: Király József
52 éves, építészmérnök és mûemlékvédelmi
szakmérnök. Kecskemét Megyei Jogú Város
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottságának tagja, a Free Line Kft. tulajdonosa. Az
MSZP Kecskeméti Szervezetének elnöke.

5. vk. (Széchenyiváros): Adamik Zoltán
53 éves, a Testnevelési Egyetemen diplomázott
1980-ban. Azóta is testnevelõ tanárként tevékenykedik. 2007 óta a Magyar Atlétikai Szövetség
Szakmai alelnöke. 1994-98 között a
Széchenyivárosban önkormányzati képviselõ volt,
valamint a Sportbizottság elnöki feladatait látta el.

1. vk. (Petõfiváros és Felsõszéktó): Riczu Péter
29 éves kecskeméti fiatalember. Sátoraljaújhelyen
született, 13 éve él Kecskeméten. Fõiskolai tanulmányait a Kecskeméti Fõiskola, GAMF karán végezte, mûszaki menedzser szakon. Jelenleg egy
telekommunikációs és informatikai kft.-nél dolgozik. A Societas Kecskeméti Szervezetének tagja.

6. vk. (Széchenyiváros és Máriahegy):
Véghné Bánoczki Anna Erzsébet
A Pécsi Tudományegyetem Fõiskolai Karán személyügyi szervezõként diplomázott. Több civil szervezetnek is tagja. 1994-tõl több cikluson keresztül
tagja volt Kecskemét önkormányzatának. 2002-tõl a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként, a jelenlegi ciklusban pedig társelnökként tevékenykedik.

Polgármesterjelölt

2. vk. (Hetényegyháza): Lossó Aida
24 éves, végzõs joghallgató a Szegedi Tudományegyetemen. Az MSZP Kecskeméti Szervezetének ifjúsági alelnöke, a Societas Kecskeméti Szervezetének elnöke.

3. vk. (Máriaváros és Belváros): Dr. Brúszel László
1979-ben a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1990-ben jogász-közgazdász diplomát
szerzett. Jelenleg is önkormányzati képviselõ.
Régóta tevékenykedik ügyvédként.
4. vk. (Széchenyiváros): Marczi Albert
55 éves, jelenleg is önkormányzati képviselõ. A
Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Fõiskolai Karán szerzett diplomát humán erõforrás
gazdálkodó szakon. Munkahelye Kecskeméten
a Széchenyivárosi Lakásfenntartó Szövetkezet,
ahol ügyvezetõ elnöki beosztásban dolgozik.

7. vk. (Vacsi hegy): Aranyosi Szandra
1988-ban született Kecskeméten. A Kandó Kálmán
Szakközépiskolában végezte tanulmányaimat elektronika szakon. Jelenleg pénzügyi és számviteli ügyintézõnek
tanul. 2010 szeptemberétõl kezdi meg tanulmányait a
Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ karán. 7 éves korától
sportol versenyszerûen különbözõ küzdõsportokat. A
Societas Kecskeméti Szervezetének elnökségi tagja.
9. vk. (Mûkertváros, Erzsébetváros és Belváros):
Dr. Fekete László
65 éves, 12 évig volt a Mûkertváros képviselõje. Teológia szakon végzett. 1977-tõl 2009-ig vezette a
Kecskeméti Alkotóházat (Mûvésztelep). Közben államháztartási szakon felsõfokú pénzügyi szakvizsgát tett. Számos civil szervezet vezetõje, illetve tagja.
10. vk. (Hunyadiváros): Kalló Julianna
A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Több felsõfokú végzettsége
van. Jelenleg a Kecskeméti Jóléti Egyesület
Szociális Ellátó Központ intézményvezetõje.

11. vk. (Mûkertváros, Erzsébetváros,
Rendõrfalu és Kósafalu): Hürkecz Zoltán
44 éves, 2007-tõl az Anfavill Kft. ügyvezetõjeként tevékenykedik. Nõs, két gyermeke
van. Jelenleg az MSZP Kecskeméti Szervezetének alelnöke.
12. vk. (Kisfái, Szeleifalu, Alsószéktó,
Halasi úti hobbik, Matkó): Dr. Labuda Zsolt
34 éves állatorvos. 1999-ben végzett az Állatorvos-tudományi Egyetemen, azóta
Kecskeméten magán állatorvosként dolgozik. Jelenleg egy állatpatikát és -rendelõt
üzemeltet. Nõs, 3 fiúgyermeke van.
13. vk. (Árpádváros): Dobos József
Családjával ebben a választókerületben
dolgozik már 20 éve lakberendezõként. Jelenleg is önkormányzati képviselõ, és az
MSZP Kecskeméti Szervezetének alelnöke.

14. vk. (Alsó- és Felsõcsalános, Szarkás,
Kadafalva és Úrihegy): Villám Árpád
30 éves kecskeméti lakos, egy fiúgyermek
édesapja. Alap iskoláit Kecskeméten végezte. A Gödöllõi Egyetemen környezetmérnök
diplomát szerezett. Jelenleg vállalkozóként
tevékenykedik.
15. vk. (Méntelek, Kossuth- és Törekvés la kótelep, Katonatelep, Borbás): Farkas Attila
20 éves fiatalember, születése óta Kecskeméten
él. 2009-ben a Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában pincér szakképesítést szerzett. Jelenleg is
ebben az intézményben folytatja tanulmányait.

Fizetett politikai hirdetés
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P&P, a sokoldalú

Húsz évnyi folyamatos megújulás
A P&P Pékáru Kft. fagyasztott pékárui a cég által adományozott kemencében kisütve, frissen és ropogósan kerülnek a Wojtyla Barátság Központ gondozottainak tányérjába. A látványpékségek franchise rendszerét mûködtetõ, vezetõ sütõipari vállalkozás tulajdonosainak több mint 1700 partnerük kiszolgálása mellett a karitatív célokra is jut figyelme és ideje. Az új kenyér ünnepéhez közeledve elismeréssel elevenítjük fel az utóbbi húsz esztendõ legfontosabb állomásait: egy nemzetközileg ismert és elismert cég fejlõdésének fejezeteit.
A P&P Kft. – jogelõdje révén –
1990 óta van jelen a piacon, de
2000-tõl dolgoznak a jelenlegi tulajdonosi szerkezetben. Tevékenységükben a friss és a fagyasztott
pékáruk termelését, azok franchise
rendszerben történõ terítése teszi
teljessé. De találkozhatunk a P&P
termékekkel többek között a SPAR,
Hatvani László
a Kaiser’s, a CBA és a Real üzletü
g
y
vezetõ igazgató,
láncok pultjain is. A látványpékség
a
f
e
j
lesztések motorja
franchise hálózata mellett a cég
friss pékáru gyártásával is foglalkozik. Többek között ezért sorolják a
P&P legfõbb erényei közé a sokoldalúságot. Éppúgy otthonosan mozog ugyanis a hagyományos értékeket felmutató piaci szegmensekben, mint a modern kor haladó
technikáját a korszerû kereskedelmi
irányelvekkel ötvözõ területeken.
A cég kiskunfélegyházi telephelyén csaknem 4000 négyzetméteres üzemcsarnokban folyik a termelés. Itt készül a régiós friss pékáru és csaknem a teljes fagyasztott
finomság, és az itt kialakított tanmûhelyekben történik a szakmai

utánpótlás nevelése is. Az akkreditált pék és cukrász szakiskolai képzésben évente több mint százan

vesznek részt. A kunszállási telephelyen zajlik a napi péksütemény
gyártása mellett a termékfejlesztés, valamint az adminisztrációs
munka.
A cég alkalmazottainak száma
meghaladja a 200-at, de mivel a
fagyasztott pékáru döntõ többségét
saját franchise hálózatán keresztül
értékesíti, ennél lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik az
általa megteremtett értékeknek köszönhetik munkahelyüket. A látványpékségek révén – a teljes hazai
lefedettségen túl – széles körû a P&P
termékek határokon túli ismertsége
is. A fagyasztásos technológia terén szerzett komoly tapasztalat, a
száznál is több féle termékbõl álló
gazdag választék és a folyamatos
megújulási képesség együtt jelenti
a siker garanciáját. A termékei
között megtalálhatók a töltött és a
töltetlen, a sós és az édes, a lédig

és a darabárus cikkek egyaránt. A
klasszikus és új fejlesztésû sütemények mellett pizzák, melegszendvicsek, elõsütött termékek színesítik a kínálatot. A P&P jelen van
többek között a szlovák, a román,
a bolgár, a német és az angol piacon. Saját logisztikai rendszert
mûködtetve, folyamatosan megújuló gépjármûparkkal biztosítják
a pontos és rugalmas szállítást.
Fennállásának két évtizede
alatt a cég elkötelezte magát a folyamatos fejlesztések, a piac igényeinek rugalmas követése mellett. A stratégiai tervek között meghatározó szerep jut a már meglévõ hálózatokkal kialakított partnerkapcsolat folyamatos ápolásának és újabb hazai kereskedelmi
hálózatokkal való kapcsolat kiépítésnek, továbbá a változó fogyasztói igényeket követõ termékfejlesztésnek.

Telefon:
30/278−4338
e−mail:
prikkel.antal@gmail.com
19
19 ll ballonos,
ballonos,
5
5 ll palackos
palackos csendes
csendes ivóvíz,
ivóvíz,
1,7
1,7 ll szikvíz
szikvíz és
és hideg-meleg,
hideg-meleg,
szénsavas
szénsavas

vízadagoló
automaták
forgalmazása, telepítése.
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Egy sikeres program

Zöld ernyõ
2009 szeptemberében kezdett el ismerkedni Kecskemét közvéleménye a Zöld ernyõ elnevezéssel, és azzal, ami a projekt mögött
van. Alig egy év telt el, és ma már kevés helyen kell bemutatni a
névvel fémjelzett célokat és közösségi kezdeményezéseket. A környezettudatos magatartás, a tudatos fogyasztás hivatalosan és idegenül hangzó szlogenjei ezek kapcsán egyre több diák, háziaszszony, cégvezetõ és alkalmazott számára teltek meg tartalommal,
s jelentek meg a hétköznapokban.

Nagy fába vágta a fejszéjét
a program gazdája, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, hiszen
egy egész város gondolkodásmódjára, életvitelére szerettek
volna hatást gyakorolni. Nem
maradtak azonban magukra,
hiszen a Zöld ernyõ eseményeinek megtervezésében, elõkészítésében és lebonyolításában
számos társszerv, támogató
segítségére számíthattak. A
közremûködõk között volt
Kecskemét Önkormányzata, a
Kiskunsági Nemzeti Park, a
Kocsis Pál Mezõgazdasági
Szakközépiskola,
a
Bácsvíz Zrt., a
Kecskeméti
Planetárium,
a Körlánc Egyesület, a Vákuum Egyesület és az Ifjúsági
úti zöldovi. A pályázat benyújtásához szükséges kétmillió forint önerõt pedig a Bácsvíz Zrt.
biztosította.
A sikeres pályázat kapcsán
mintegy 37 millió forint állt a
kitûzött cél szolgálatában. Ez
pedig nem volt kevesebb,
mint a korosztályok széles rétegeit megszólítva egy pozitív
irányú,
környezettudatos
szemléletformálás elindítása
a városban. A célzott korosztályok között kiemelt figyelmet
kaptak a gyerekek, hiszen rajtuk keresztül vezet a legrövidebb út a szülõkhöz. A családi rendezvényeken, életmódformáló elõadásokon sokrétû
témafeldolgozással célozták
meg a szervezõk a különbözõ
korosztályokat és társadalmi

csoportokat. Ezek során többek között annak tudatosítására törekedtek, hogy a környezetvédelem, az egészséges
életmód életünk, mindennapjaink szerves és elválaszthatatlan része, így ezeket csak egységben lehet kezelni. Mindannyiunk személyes felelõssége, hogy milyen életmódot
képviselünk. S ennek elválaszthatatlan része az, ahogy
vásárolunk, amit eszünk, ahol
lakunk, ahogy környezetünkhöz viszonyulunk. Az emberek
azonban nehezen változtatnak
életvitelükön, és
a meggyõzés
hatékony eszközeit sem könnyû
megtalálni.
A Zöld ernyõ projekt keretében számos rendezvény kapcsán szeptembertõl júniusig
szinte folyamatosan napirenden voltak a képviselt értékek.
Az autómentes naptól az
energiatakarékosság, a víz és
a Föld napján át a Madarak
és Fák Napjáig több tízezer
embert mozgósítottak a népszerû programok. Ez komoly
siker. Mint ahogy komoly
szakmai elismerés, hogy a
program folytatására újabb
44 millió forintot nyertek a
pályázók. A meglévõ közremûködõi stáb mellett csatlakozott a projekthez a kétmillió
forintos önerõt biztosító
Temostar Kft., valamint a
Kefag Zrt. és több budapesti
szervezet is. A folytonosság
tehát 2011. június végéig biztosított.

Orgovány és Vidéke
Takarékszövetkezet

JÓL SZÁMÍT, HA RÁNK SZÁMÍT!
A Takarékszövetkezet kiemelt ajánlataiból
Szerzõdéses számlabetét kamatok
Lekötés nélküli betétek
A jegybanki alapkamat +0,75% éves kamat együttese, jelenleg
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
Fél éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,25% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,85% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft
Egy éves lekötésû betétek
A jegybanki alapkamat +1,75% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 10.000.000 Ft
A jegybanki alapkamat +0,35% kamat együttese, jelenleg éves
Induló betéti összeg: 2.000.000 Ft

6,0%

6,5%
6,1%

7,0%
6,6%

További versenyképes hozamú könyves és számlabetét kamatok
Kiemelt kínálat tagjainknak
Lakossági számlákhoz Szimmetria hitelkeret.
Vállalkozói számlákhoz Széchenyi-kártya hitel.
Kis-diák-hitel szeptember végéig.
Netbank vagy Elektra – Lakossági és üzleti bankkártya.
AJÁNLJUK TOVÁBBI TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSUNKAT!
Kecskemét, Trombita u. 6. (76/500-150), Nagykõrös, Szabadság tér 6. (53/550-150),
Ágasegyháza (76/571-010), Ballószög (76/573-020), Bugac (76/575-020),
Helvécia (76/579-030), Izsák (76/568-000), Jakabszállás (76/581-808),
Orgovány (76/591-529)
ÉRDEKLÕDJÖN A RÉSZLETES FELTÉTELEKRÕL!
Jól számít, ha ránk számít!

2010. augusztus

Novemberben nyit a megújult Három Gúnár
Jól haladnak a kecskeméti Hotel Három Gúnár fejlesztési és
bõvítési munkálatai – tudtuk
meg Csizmadia László étteremvezetõtõl. Mint arról korábban
már beszámoltunk, a beruházás kapcsán 49-rõl 57-re nõ a
szobák száma, és ezek egy része felsõkategóriás, 20-25
négyzetméter
alapterületû,
****-os minõsítésû lesz. A projekt a Hotel Három Gúnár Kft.

fejlesztésre elkülönített alapjából, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás 40 százaléka származik pályázati forrásból. Az épület bõvítése kapcsán újabb különtermeket és wellness részleget is
kialakítanak, mélygarázst építenek, átalakul az étterem, megújul a gépészet, és korszerûsítik

Jól haladnak a munkák

Így néz majd ki
a konyhát is. A beruházás terve- kodalmak, céges rendezvények
it a Farkas Építésziroda készítet- helyszínéül a rendezvényházat.
te, a kivitelezõ a Ver-Bau Kft.
A felújítás ideje alatt csökkenA felújítás ideje alatt az étte- tett szobaszámmal mûködik a
rem a Három Gúnár Rendez- hotel.
vényház Picasso termében mûAz év végére újra teljes kapaködik. Itt hétköznap 11.30-tól citással várják a vendégeket a
13.30-ig napi menüt kínálnak, Hotel Három Gúnárban. Érdevasárnaponként pedig szabad- mes tehát ide tervezni a karászedéses ebédre várják a ven- csonyi és óévköszöntõ céges
dégeket. Továbbra is sokan vá- rendezvényeket, vagy akár a
lasztják családi események, la- szilveszteri partit.

A Wojtyla Ház neves látogatói Hírös Hét
Mozgalmas hetek állnak a
kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központ mögött, ahová
naponta jönnek igen kedves
barátok, támogatók, hogy tudásukkal is támogassák a nehéz sorsú családokat. Nemrég
dr. Bicskei Ferenc , a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke
járt az intézményben, ahol
elõadást tartott az igazságszolgáltatás szakkérdéseirõl.

Szombaton a Kecskeméti
Repülõnapon bemutatót tartó
lengyel pilóták látogattak el a
házba, az Iskra Team , akik
üdvözölték a szeretett lengyel
pápáról, II János Pálról elnevezett intézmény törekvéseit.
Vasárnapi bemutatójukon bejelentették, hogy nagyszerû,
látványos produkciójukat a
Wojtyla Ház tiszteletére ajánlják fel.

URNATEMETÕ
a Barátok templomában
Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális környezetben, a magas mûvészi színvonalon
kialakított Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4,
5 személyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és
90 évre. Az urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve.
Tel.: Plébánia: 76/497-025
Ügyfélszolgálat: 30/356-3760
www.kecskemeturna.hu

Augusztus 16-án kezdõdik
Kecskeméten az idei Hírös
Hét Fesztivál. A város egyik
legrangosabb rendezvénye
ezúttal is sok különlegességet tartogat a kultúra, a
hagyományok és a gasztronómia iránt érdeklõdõknek. A nyitónap leglátványosabb részének ígérkezik
a babakocsis felvonulás.
A programokban nagy
hangsúlyt kap Kecskemét
és a térség mezõgazdasági
termékeinek népszerûsítése. A kapcsolódó tanácskozások és kiállítások e
termékek rangjára hívják
fel a figyelmet. De szintén
errõl szól a pékek versenye, amely egyben utal a
fesztivál és az új kenyér ünnepének szoros kapcsolatára.
Ezúttal nem feledkeztek
meg a szervezõk városunk
címerállatáról sem, kétnapos Kecskefesztivált hirdetve, amely lehetõvé teszi,
hogy a napjaink gasztronómiájából
méltatlanul
számûzött finomságokat ismét megkóstolhassuk.
Zenébõl biztos, hogy
megtalálja mindenki a
kedvére való mûfajt, amelyekben csak egy a közös:
a minõségi muzsika.
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