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„A város szívében, gondoljon a szívére!”
Kardiológiai profilú 

belgyógyászati rendelés

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos 

Magas vérnyomás, szívritmus-
zavarok, koszorúér-betegségek

diagnosztikája, kezelése.
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– Nagy nap ez a het-
ényiek számára, hiszen egy
régi álom valósult meg az-
zal, hogy a kecskeméti Por-
ta Egyesületnek köszönhe-
tõen, felszentelhetjük temp-
lomunk új toronyóráját. –
Ezekkel a szavakkal köszön-
tötte augusztus 20-án híveit
Mezei Ferenc atya, a Jézus
Szentséges Szívének szentelt
római katolikus templom
lelkésze.

Az ünnepi szentmisén, a
helyi hívek mellett jelen vol-
tak az óra létrejöttében se-
gítõ kezet nyújtók is. Többek
között a Szilvási család, akik

a legnagyobb mértékben
támogatták a majd másfél
millió forintos idõmérõ
megalkotását.

Ez a szerkezet attól külön-
bözik a többi toronyórától,
hogy számlapjain hordozza
azoknak a nevét, akik az el-
készítését támogatták, illet-
ve akiknek emlékül szánták.
Így kerülhetett fel rá annak
az öt erdésznek a neve is,
akik valaha sokat tettek a
terület erdõsítéséért és gon-
dozásáért.

Ferenc atya prédikációjá-
ban példaként kiemelte
Szent István erõs hitét, hogy

a nehézségek ellenére is
mindvégig állhatatos ma-
radt, mert a nagy dolgok
csak így születhetnek. A atya
az új kenyér mellett, meg-
szentelte azt a papi széket is,
melyet a nemrégiben kidõlt
Móricz fa törzsébõl faragtak.

AA  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  nnééppeess  ccssaappaattaa
hhóónnaappookk  óóttaa  kkéésszzüüll  aazz  iiddeeii  HHíírrööss
PPoorrttaa  HHééttrree,,  sszzáámmooss  rreennddeezzvvéénnyytt
hhiirrddeettttüünnkk  mmeegg  ééss  bboonnyyoollííttuunnkk  llee..
TToorroonnyyóórráátt  aaddttuunnkk,,  rreemmeekkmmûûvveekk
kkeerrüülltteekk  aa  ffaallrraa  aa  ggaalléérriiáánnkkbbaann,,  ééss
jjeelleess sszzaakkeemmbbeerreekk  ttaarrttaannaakk  eellõõ--
aaddáássookkaatt  ttöörrttéénneelleemmrrõõll,,  mmûûvvéésszzeett--
rrõõll,,  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemmrrõõll..  KKééppüünnkk  aa
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  mmeeggnnyyiittóójjáánn  kkéé--
sszzüülltt,,  aammiikkoorr  ddrr..  ZZoommbboorr  GGáábboorr
ppoollggáárrmmeesstteerr  aa  vviilláágghhíírrûû AAuurriinn
ÉÉnneekkkkaarr  ttáárrssaassáággáábbaann  mmeeggnnyyiittjjaa  aa
hhaaggyyoommáánnyyookk  ffeesszzttiivváálljjáátt..

Ettõl a héttõl kezdve lapunk
megvásárolható az újságárus-
oknál, rikkancsoknál. És persze
30 ezer példányt terjesztünk az
egész városban. Miért mégis a
lap ár? Mert többen jelezték,
hogy szívesen adnának pénzt is
a Naplóért, ha tudják, hogy
biztosan kézhez kaphatják.
Szerkesztõségünk úgy döntött:
megköti a terjesztési szerzõdést
a forgalmazóval, de a lapár be-
vételt teljes egészében – és köz-
vetlenül a terjesztõtõl – a Karol
Wojtyla Barátság Központ épí-
tésére (Kecskemét, Egressy u.
5.) fordítja majd. Aki tehát ál-
doz 200 forintot lapunkért, nem
csak egy – reményeink szerint –
érdekes képes magazint kap,
de részese lehet egy nagy és je-
lentõs karitatív akciónak is, tag-
ja lehet a jó szándékú segítõk
népes családjának. Köszönjük
segítségét és bizalmát!

Felszentelték a hetényi toronyórát

Kedves Olvasó!

Négyszemközt 
KKiirráállyy  JJóózzsseeffffeell 99..  oollddaall

Antológia Kiadó és
Nyomda 77..  oollddaall

Támogatók
AA  hheettéénnyyeeggyyhháázzii  tteemmpp--

lloomm  ttoorroonnyyóórrááiinnaakk  eellkkéésszzíí--
ttéésséétt  ttáámmooggaattttáákk::

FFõõsszzppoonnzzoorr::  SSzziillvváássii  JJóózzsseeff
ééss  ccssaallááddjjaa. Szponzorok:
Polár Stúdió, Trungel Ilona,
Bodor Imre, Bodor Sándor,
KEFAG Zrt., Andrássy Ákos.
J&T Benzinkút
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Háromszoros ünnepre
gyûltek össze augusztus
20-án Szentkirályon, a
katolikus templom ud-
varán. Szent István –
idén 107. alkalommal
rendezett – búcsúünne-
pén. Húsz fiatalnak
szolgáltatta ki a bérmá-
lás szentségét Bábel Ba-
lázs kalocsai-kecskemé-
ti érsek, aki ünnepi mi-
séjében kiemelte, mi-
lyen nehéz feladatot je-
lent napjainkban Krisz-
tust képviselni a világ-
ban. Szent Istvánnal
kapcsolatban hangsú-
lyozta: nemcsak az ál-
lamalapítót ünnepeljük
benne, hanem a ma-

gyarság elsõ és legna-
gyobb szentjét, aki tu-
datosan a krisztusi taní-
tás kõsziklájára építette
a nemzetet és a hazát,
és aki Jézus követésé-
ben maga járt elõl. 

Az eseményt még fon-
tosabbá és emlékezete-
sebbé tette, hogy ez al-
kalommal szentelték fel
a megszépült, külsejé-
ben teljesen felújított
katolikus templomot.

– 2003-ban indult ez
a történet – mondta a
rekonstrukciós munkák-
ról Kutasi Ferenc, Szent-
király alpolgármestere.
– Akkor döntött úgy a
falu képviselõtestülete,
hogy megpróbál erre a
célra anyagi forrást sze-
rezni. Tavaly aztán, az
érsek úr segítségével, és
Puskás Mihály plébános
atya lelkes közremûkö-
désével, megindulhat-
tak a felújítási munkála-
tok. A templom megszé-
pült külseje szentkirályi
mesterek keze munkáját
dicséri.

A templomszentelés
utáni misét Szent István
napi körmenet követte,
melyen a huszonegy éve
kapott ereklyét a hívek
nagyszámú tömege kí-
sérte. 

Megszépült a szentkirályi templom R e n e s z á n s z

Az idei esztendõ a reneszánsz éve. Ebbõl az alkalomból ki-
váló elõadó, prof. Prokopp Mária mûvészettörténész fogad-
ta el a Porta Egyesület meghívását. Az Assisi Szent Ferenc
Akadémia sorozat keretén belül, A Mátyás kori reneszánsz
mûvészetünk helye Európában címmel tartott elõadást, a
kecskeméti Kodály Intézet dísztermében. Felvételünkön a
professzornõ Bárkányi Ernõ atyának, a Porta Egyesület elnö-
kének társaságában látható.

Százéves a helvéciai templom
Nagy ünnep egy egyház-

község életében, ha temp-
lom fennállásának száza-
dik évfordulóját köszönthe-
ti. Ráadásul itt – a hívek
összetartozását is dicsérve
és bizonyítva – egy kívül-
belül megújított egyházat
is szentelhetünk Nagy-
boldogasszony ünnepén. –
Ezekkel a szavakkal adott
hangot örömének köszön-
tõjében dr. Bábel Balázs,
kalocsai-kecskeméti érsek
a napokban Helvécián.

A helyi templomparkban
tartott ünnepi hálaadó mi-
sére és az ünnepségre
meghívást kapott a Porta
Egyesület Katolikus Mun-
kacsoportja is, melyet Mol-
nár Ferenc képviselt. Mint-

egy félezer hívõ volt jelen a
helytörténeti jelentõségû
vizitáción. Dr. Bábel Balázs
homiliájában szólt a Má-
ria-tisztelet fontosságáról
és buzdításában olyan hi-
tet, elkötelezettséget és

olyan végsõ boldogságot
kívánt az ünnepség 14
bérmálkozójának, amilyen
Szent József jegyesében
élt.

A szentmisét körmenet
zárta.

Támogatók:

OOrrggoovváánnyyii
TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett

MMoollnnáárr  FFaa--  ééss  
ÉÉppííttõõaannyyaagg  
KKeerreesskkeeddééss



2008. augusztus 33Keresse fel honlapunkat: – www.civilnaplo.hu

A  c i r k u s z
Kelyhek, kövek, ketyegők

Porta−ajándékok iskolakezdésre

Rajzos környezet

A kecske-
méti Ókol-
légium épü-
letében az
in tézmény
k i á l l í t á s i
anyaga év-
századokat átölelve mutatja
be a reformáció ízlésvilá-
gát, tárgykultúráját, így a
református templomok régi
berendezési tárgyait, a cso-
dálatos, festett asztalos
munkákat, az ötvösmûvé-
szet és az ónmûvesség re-
mekeit, a textilmûvészeti al-
kotásokat. Tavaly szeptem-
bertõl lehet megtekinteni
azt a kiállítást is, amely a
125 éve született Ravasz
László emléke elõtt tiszte-
leg, aki 1921. és 1948. kö-

zött a Dunamelléki Egyház-
kerület püspöke volt. 

A Ráday Múzeumban az
egyháztörténeti gyûjtemény
mellett két – témájában
egészen más, de igen érde-
kes – kiállítás is látható.
Fuxreiter András ásvány-
gyûjteménye különleges kõ-
zetekkel, a Föld öt kontinen-
sérõl származó ásványokkal,
õsmaradványokkal, dino-
szaurusz-lábnyommal, ma-
mutcsontokkal, borostyánba
zárványosodott rovarokkal
várja az efféle érdekessége-
ket kedvelõket. Hanga Ist-
ván ismert órásmester több-
száz darabos gyûjteményé-
nek legszebb darabjait mu-
tatja be a másik érdekes ki-
állítás, ahol az idõmérõ

szerkentyûk mellett egy har-
mincas évekbeli órásüzlet
eredeti berendezése is lát-
ható. 

A látogatókért azonban,
ma már meg kell küzdeniük
a múzeumoknak. Dr. Foga-
rasi Zsuzsa, az intézmény
igazgatónõje mégis derûlá-
tóan fogalmaz a jövõt ille-
tõen.

– Remélem, hamarosan

felnõ majd egy
olyan generáció,
amelyik újból
meglátja az értéket
múltunk és kultú-
ránk tárgyi szépsé-
geiben. Ezért tar-
tok nagyon fontos-
nak mindenféle
múzeumpedagó-
giai munkát. Szíve-
sen fogadjuk az
érdeklõdõ iskolá-
kat, órákat tartunk,
ha van erre igény.
A kisebb és na-
gyobb diákok szá-

mára múzeumpedagógiai
kiadványt készítettünk, és azt
eljuttattuk minden oktatási
intézetbe, hogy élõbbé és
aktívabbá tegyük a kapcso-
latunkat. Talán a visszajelzés
még nem olyan, mint ahogy
reméltük, de bízom abban,
hogy a múzeum szeretõ pe-
dagógusok igyekezete és a
mi kitartó munkánk meg-
hozza a változást.

Harminc kecskeméti gyer-
mek kapott csütörtökön isko-
lakezdési ajándékcsomagot
a Wojtyla Barátságközpont-
ban. Valamennyi kisfiú és kis-
lány az idejáró, szociálisan
nehéz sorsú vagy hajléktalan
rászorulók gyermeke, illetve
közeli hozzátartozója volt. 

A Porta Egyesület szervezé-
sében harmadik éve megren-
dezett nyárvégi akció a szep-
temberi tanszervásárlás sú-
lyos gondján igyekezett segí-
teni. A kezdetek óta jelentõ-
sen megnõtt a szociális köz-
pont támogatóinak köre, így

az ajándéktáskában – melye-
ket a Megyei Vöröskereszt ve-
zetõje, dr. Horváth László
kedves szavak kíséretében
nyújtott át – sokféle tanszert,
könyvet, édességet, játékot,
ruhanemût vihettek haza a
gyerekek. 

A Porta Egyesület nevében
Farkas P. József köszöntötte a
vendégeket, akiknek elmond-
ta: ezután is megtesznek min-
dent, hogy a szeretet és az el-
fogadás jegyében, II. János
Pál szellemének megfelelõen
támogassák a rászoruló em-
bereket, családokat. 

A világkultúra gyöngysze-
mei sorozatban elsõként
Henri Toulouse-Lautrec li-
tográfiáit tekinthetik meg az
érdeklõdõk a kecskeméti
Porta Egyesület Kossuth téri

dísztermében. A cirkusz cí-
mû tárlat augusztus 31-ig
látogatható, naponta 10-
tõl 18 óráig. (A belépõ fel-
nõtteknek 1000, diákoknak
350 forint.)

Immár hagyomány,
hogy a Porta Egyesület
aktivistái a nyári képzõ-
mûvész táborokban
részt  vevõ gyermekek-
nek külön foglalkozáso-
kat tartanak. A termé-
szet és környezetvéde-
lem témakörében szer-
vezett rajzversenyeket a
“Környezettudatos neve-
lés óvodától a fõiskolá-
ig” címû programjuk ke-
re tében szervez ik .  Az

eddig i  együt t lé tek so-
rán, mintegy 60 fiatal
kész í te t t  kü lönbözõ
technikával  képeket ,
melyek közül jó néhány
remek alkotásnak tûnik.
A produkciók többségét
a lkalmasnak lá t ják a
szakemberek arra, hogy
õsz folyamán egy kiáll í-
táson bemutassák, aho-
va az if jú mûvészek szü-
leit, iskolatársait és ne-
velõiket is meghívják.

Kecskemét Kenyere Vérüket adtákPollen
invázió

A fõtéri pékversenyen is
megkóstolhatták a láto-
gatók Kecskemét Kenye-
rét. A szakmai zsûri a
hetényegyházi lökösházi
kenyeret ítélte a legjobb-

nak.   Aki a legfinomabb
kenyeret szeretné enni,
megvásárolhatja a kecs-
keméti  piaccsarnokban a
Muffin Corner Kft. stand-
ján. 

A mostani volt a harmadik al-
kalom, hogy az államalapítás ün-
nepén kivonult a véradóállomás
Kecskemét fõterére. A véradó-
buszban sokan megfordultak, de
közülük csak 36 ember felelt meg
a vizsgálatokon, tõlük le is vettek
összesen 16 liter vért, ami – mint

tudjuk a plakátokról – életeket
menthet. A szervezõk ugyan több-
re számítottak, csakhogy sokan
ilyenkor még nyaralnak. Olyan
jelentkezõ is akadt, aki vérsze-
génység miatt nem lehetett most
donor, vagy csupán azért, mert
otthon hagyta a TB-kártyáját. 

Zajlik a parlagfû tömeges vi-
rágzása. A Porta Egyesület szak-
emberei azt tapasztalták szemléik
során Kecskeméten, hogy a pe-
kingi olimpiai játékok alatt sokan
megfeledkeztek a gyomirtásról.
Pedig a kedvezõ csapadékos, de
meleg idõjárás következtében, az
eddig zavartalanul fejlõdõ par-
lagfû tövek valóban hatalmas
méreteket öltöttek, s a kaszált te-
rületeken is rendkívül gyors az új-
rasarjadzás.

Megoldás csak a közös fellé-
pés lehet. Vegye elõ mindenki a
kaszát, ne másoktól várja a
megoldást! És szóljunk rá nyu-
godtan a lusta szomszédra, hogy
vágja már le a gazt! Ha nem
hajlandó, jelentsék be a ható-
ságnak, vagy a Porta Egyesület-
nek! Kecskeméten évek át javult
a pollen-helyzet. Ne hagyjuk,
hogy újra a gyom uralkodjon raj-
tunk!

2255  éévveess   aa  kkeeccsskkeemméétt ii   RRááddaayy   MMúúzzeeuumm

IIggaazzáánn  ssookkoollddaallúú  ggyyûûjjtteemméénnnnyyeell  vváárrjjaa  KKeeccsskkeemméétteenn  aa
mmûûvvéésszzeett--  ééss  eeggyyhháázzttöörrttéénneett  iirráánntt  éérrddeekkllõõddõõkkeett,,  aa  sszzéépp
ttáárrggyyaakk,,  aa  kküüllöönnlleeggeess  óórráákk  sszzeerreellmmeesseeiitt,,  aazz  iizzggaallmmaass  ááss--
vváánnyyookk  ééss  õõsslléénnyyttaannii  lleelleetteekk  ttiittkkaaiinnaakk  kkuuttaattóóiitt  aa  mmeeggnnyyii--
ttáássáánnaakk  2255..  éévvffoorrdduullóójjáátt  üünnnneeppllõõ  RRááddaayy  MMúúzzeeuumm..
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Kecskemét híres pecse-
nyés vállalkozója, a Tri-
font család, évtizedek
óta járja az országot ízle-
tes, csábító csemegéivel.
Ma már egyre több ran-
gos fesztiválnak keresett
vendéglátói. Nehéz vá-
lasztani a gazdag ajánla-
taikból, de úgy tûnt, a
legnagyobb sikere Kecs-
kemét fõterén a fõtt csü-
löknek volt, amit mindig
szívesen fogyaszt a ha-
gyományos konyha ba-
rátja, dr. Bódóczki Lász-

ló, a megyei bíróság el-
nöke is (felvételünkön
jobbra), akit jó ismerõs-

ként köszöntött a Hírös
Hét Fesztiválon a Trifont
család.   

A Trifont család finomságai

TTIISSZZAA--PPAARRTTII  TTEERRMMÁÁLLFFÜÜRRDDÕÕ
CCAAMMPPIINNGG    TTIISSZZAAKKÉÉCCSSKKEE
GGYYÓÓGGYYVVÍÍZZ  ––  UUSSZZOODDAA  

––  AAPPAARRTTMMAANNOOKK

JJAACCUUZZZZII  ––  SSZZAAUUNNAA    ––  IINNFFRRAA--
SSZZAAUUNNAA

SSPPOORRTTOOLLJJ !!   GGYYÓÓGGYYUULLJJ !!   
PP IIHHEENNJJ!!

Telefon: 76/441-363, 
www.thermaltiszapart.hu

NNyyiittvvaa::  mmiinnddeenn  nnaapp  
99--2200  óórrááiigg

EEggéésszzssééggppéénnzzttáárraakkkkaall  sszzeerrzzõõddöötttt  

sszzoollggáállttaattóó..  HHaasszznnáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!
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– A magyará-
zat egyszerû –
mondja Polgár
Zoltán –, gondo-
san mûvelt, ép
szõlõbõl, az elõ-
deinktõl tanult
módon érlelve,
türelmes és ter-
mészetes borke-
zelés után töltöt-
tük palackba
õket. Növényvé-
dõ szerek helyett
inkább sokat
zöldmunkáztunk, kapáltunk.
Amikor a gyerekeink csepe-
redtek, már õk is kijártak ve-
lünk a szõlõbe segítetni.

A Polgár Pincészet hitvallá-
sa ma is az, hogy a hagyo-
mányokat tisztelni kell a szõ-
lõmûvelésben és a borkészí-
tésben egyaránt. Arra töre-
kedve fejleszti szaktudását a
Polgár család, hogy a szõlõ-
bõl a lehetõ legkíméletesebb
módon, a természet értékeit
megõrizve készülhessenek
boraik.

– A természet szeretete, a
természetesség megõrzése

nagyon fontos számunkra.
Ma már jó néhány dûlõben
gyakorlatilag bio körülmé-
nyek között neveljük a szõlõt,
nem alkalmazunk semmilyen
vegyszert a gyom- és a rovar-
irtáshoz – árulja el a család-
fõ.  Csak a természetes véde-
kezés módszereit alkalmaz-
zuk, ahogy régen a nagyszü-
leink, dédszüleink tették. A
természetes módszerek elkí-
sérik a szõlõt azon az úton is,
amelyen borrá nemesedik.

1990-ben alapították meg
Polgár Zoltánék a saját vál-
lalkozásukat, és hosszú évek

kemény munkájával alakult
ki a mai Polgár Pincészet. A
tároló és érlelõ pincével, a
Bortrezorral® – melyet elsõ-
ként õk hoztak létre az or-
szágban és a nevet is levédet-
ték – a panzióval, melyet fo-
lyamatosan bõvítnek, s a ha-
marosan Budapesten a Király
utcai Domina Hotelben meg-
nyíló Polgár Borétteremmel
és Bortrezorral®.

A fõvárosi étterem mind ar-
culatában, mind a már meg-
szokott íz világgal sokban ha-
sonlít a villányi nagytestvéré-
re. A család által nyújtott bér-
leti szolgáltatás szintén meg-
található lesz, így aki ottho-
nában nem tudja megfelelõ
körülmények között tárolni
borait, mostantól bérelt tre-
zorjában óvhatja meg azok-
nak minõségét. Az étterem ki-
tûnõen alkalmas baráti, csa-
ládi összejövetelekre, vala-
mint üzleti konferenciákra is,
melyet a magas színvonalú
tradicionális, de mégis mo-
dern környezet, a személyzet
szakértelme és kedvessége
fog felejthetetlenné tenni.
PPoollggáárr  ÉÉtttteerreemm  ééss  BBoorrttrreezzoorr®®

BBuuddaappeesstt,,  KKiirráállyy  uu..  2200..  
TTeell..::  11//332288--33000000
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TTeell..::  7722//449922--119944
iinnffoo@@ppoollggaarrppiinnccee..hhuu,,
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A nyár lapos volt, mint
mindig, turista alig téved
a központtól néhány lé-
pésre található kis utcács-
kába, és sose tudja meg,
mirõl maradt le. De majd
õsszel visszatér minden a
szokásos kerékvágásba: a
Kecskeméti Csárda zsúfo-
lásig megtelik ebédidõ-
ben és estefelé, foglalás
nélkül megint nehéz lesz
asztalt találni. Szeptem-
bertõl többször kerül terí-
tékre a grillezett sültes tá-
nyéros, ugyanis ez Csík
József kedvence, aki leg-
alább egyszer egy hónap-
ban betér majd ide afféle
házi koncertre. A csárda
vezetõje úgy gondolta ez-
zel is emeli a szolgáltatá-
sok színvonalát, hiszen a
teltházas estéket létszám-
ban fokozni már nem kell,
nem is lehet. Aki szereti a
faasztalokat, a kék terítõs
hangulatot, a magyaros
ételeket, annak hab lesz a
tortán az élõ muzsikaszó.

Végül is ezt az életérzést
hivatott belopni a min-
dennapokba a Kecskemé-
ti Csárda: az alföldi világ
ízeit, színeit, hangjait. A
hagyományokra kényesen
ügyelõ vendéglõ közel
100-féle ételt vonultat fel
étlapján, a javát a csalá-
di receptekbõl, másrészt
az alföldi tanyavilágból
hozták a szakácsok. És
mert nagyanyáink bõsé-
gesen fõztek, és ugyan-

ilyen bõkezûen szedtek,
ezért itt is igazodnak eh-
hez a szokáshoz, súlyra is
komoly – egy-két kilós –
fogásokkal egyensúlyoz-
nak a felszolgálók, ami-
vel az elõször idelátoga-
tók ámulatát könnyen ki
lehet vívni.
A borlap is magáért be-

szél: 100-120-féle bor
közül lehet válogatni. Bár
van néhány elfogadható
olasz és chilei nedû is, a
csárda vezetõje szerint ér-
demes hazait kortyolni,
abból is, ha lehet alföldit,
nem többet, csupán egy
pohárkával, de azt min-
den nap. Hiszen ez is fon-
tos része az étkezési kultú-
ránknak: kis hazánkból
nézve, szerinte csak így
kerek a világ…

Borétterem és Bortrezor®
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Étlapon a Csík Zenekar
PPoollggáárr  ZZoollttáánn  ééss  ffeelleessééggee  KKaattaalliinn,,  ttööbbbb  mmiinntt  3300  éévvee  kkéésszzíí--
tteettttéékk  eell  eellssõõ  ssaajjáátt  bboorraaiikkaatt..  AA  kkeezzddeettii  éévveekkbbeenn  kkéékkffrraannkkooss
ééss  hháárrsslleevveellûû  sszzõõllõõbbõõll  éérrlleelltt  nneeddûûkkbbõõll  mméégg  mmiinnddiigg  vvaann
nnééhháánnyy  ppaallaacckkkkaall  aa  ppiinnccééjjüükkbbeenn  aammiikk  aazz  éévveekk  ssoorráánn  ccssoo--
ddáállaattooss  zzaammaattúú,,  mméézziillllaattúú,,  aasszzaalltt  ssáárrggaabbaarraacckkrraa  eemmlléékkeezz--
tteettõõ  íízzûû,,  sszzáárraazz  bboorrookkkkáá  nneemmeesseeddtteekk..  SSookkaann  kkéérrddeezziikk  aa  ttiitt--
kkoott,,  hhooggyyaann  õõrriizzttéékk  mmeegg  eezzeekk  aa  bboorrookk  iillyyeenn  hhoosssszzúú  iiddõõnn
áátt  ttaarrttáássuukkaatt,,  hhooggyy  lleetttteekk  eeggyyrree  sszzeebbbbeekk,,  ffiinnoommaabbbbaakk..

JJóóffééllee  éétteelleekk,,  kkeellllõõeenn  mmeeggvváállaasszzttootttt  bboorr  ééss  mmaaggyyaarr
mmuuzzssiikkaa..  AA  KKeeccsskkeemmééttii  CCssáárrddaa  ffõõnnöökkee  KKuullmmaann  SSáánn--
ddoorr  sszzeerriinntt  eebbbbeenn  áállll  aa  nnaaggyy  ttiittookk..  MMeegg  ppeerrsszzee  eezzeerr--
nnyyii  rréésszzlleettkkéérrddééssbbeenn,,  aammiitt  uuggyyaannaannnnyyiirraa  kkoommoollyyaann
kkeellll  vveennnnii,,  mmiinntt  aa  ffoonnttooss  ddoollggookkaatt..  MMoossttaannttóóll  ppeeddiigg
mméégg  zzaammaattoossaabbbb  lleesszz  aa  ppöörrkköölltt,,  jjoobbbbaann  ccssúússzziikk  aa
bboorr,,  hhiisszzeenn  aa  ggaasszzttrroo--kkééjjeenncceekknneekk  úújjffaajjttaa  ééllmméénnnnyyeell
kkeeddvveesskkeeddiikk  aa  hháázziiggaazzddaa::  sszzeepptteemmbbeerrttõõll  aa  2200..  jjuubbii--
lleeuummáátt  üünnnneeppllõõ  CCssííkk  ZZeenneekkaarr  zzeennééll  mmaajjdd  hhaavvoonnttaa
eeggyysszzeerr  aa  ccssáárrddáábbaann..

Kecskeméti a főborászuk

––  MMiinntt  ttuuddjjuukk,,  aa  sszzõõllõõttõõll
aa  bboorriigg  hhoosssszzúú  aazz  úútt……  

– Így igaz. Éppen ezért,
a mi filozófiánk lényegé-
ben a szõlõben folytatott
munkán nyugszik, hiszen
kiváló bort csak kiváló
szõlõbõl lehet készíteni –
nyilatkozta lapunknak
Ipacs Szabó István, a
Vylyan Pincészet kecske-
méti származású fõborá-
sza. – A 2008-as nemzet-
közi versenyekre eddig
még nem neveztünk sok
borral, legtöbbjükkel jövõ-
re próbálunk szerencsét. A
Montenuovo Cuvéet –
mint a népmesék legki-
sebb királyfiát – indítottuk
útjára, s nem is tért haza
üres kézzel: Franciaország
egyik legnagyobb borver-
senyén (Challenge Interna-
tional du Vin) és a nagy-
presztízsû londoni Decanter
WWA-n Bronzérmet kapott,
a Concours Mondial de

Bruxelles világversenyrõl
pedig elhozta az egyetlen
magyar aranyérmet.

––  HHaazzaaii  ppáállyyáánn  mmiivveell
bbüüsszzkkééllkkeeddnnee??

– Itthon talán a 2006-os
Vylyan Cabernet Franc lop-
ta be magát legjobban a
szívekbe, a Villányi Borver-

seny Nagyaranyérmese
lett, a „Szeged Város
Bora” és „Baranya me-
gye vörösbora” címet is
viselheti. A legfrissebb
hír a magyar borok leg-
komolyabb seregszem-
léjérõl, a Pannon Bor-
mustráról érkezett: a
2006-os Vylyan Merlot
és a Montenuovo
Cuvée Csúcsbor lett.

––  AA  HHíírrööss  BBoorrvváárroossoonn
oollvvaassóóiinnkk  iiss  ttaalláállkkoozz--
hhaattnnaakk  öönnöökkkkeell,,  iilllleettvvee
nnaaggyyhhíírrûû  tteerrmméékkeeiikkkkeell..
MMiitt  aajjáánnll  aa  bboorrffeesszzttiivvááll
vveennddééggeeiinneekk??  

– A fent említett ne-
dûket mindenképpen.
De aki a 2006-os pré-
mium borok (Cabernet-

k, Merlot, Pinot) elõtt kön-
nyedebb vöröset választa-
na, annak ajánlom az érett,
zamatos, jó ivású Villányi
Vörös Cuvéet, amit nevez-
hetnénk akár a nyár vörös-
borának is. Egészségükre!

„„HHiittvvaalllláássuunnkk  eeggyysszzeerrûû,,  mmiinntt  aa  tteerrmméésszzeett,,  eeggyysszzeerrûû,,
mmiinntt  aa  nnaappssüüttééss……  OOllyyaann  bboorrookkaatt  kkéésszzíítteennii,,  aammeellyyeekk
ttiisszzttáánn,,  ééss  õõsszziinnttéénn  aaddjjáákk  vviisssszzaa  aa  bbeennnnüükk  lléévvõõ  ssookksszzíí--
nnûûssééggeett……””  ––  oollvvaassttuukk  aa  VVyyllyyaann--hhiittvvaallllááss  ssoorraaiibbaann..  AAkkii
kkóóssttoollttaa  bboorraaiikkaatt,,  vvaaggyy  jjáárrtt  mmáárr  aa  kkiisshhaarrssáánnyyii  ppiinnccéé--
sszzeettnnééll  ––  aa  vviilllláánnyyii  bboorrvviiddéékkeenn,,  aa  DDoobbooggóó  ddûûllõõ  sszzíívvéé--
bbeenn  ––,,  ttaalláánn  éérreezzhheettttee  iiss  eezztt..
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A nagy múlttal rendelkezõ kecske-
méti Petõfi Nyomdának máris sikere-
ket hozott a tavaly júniusi tulajdonos-
váltás. A német STI Csoporthoz való
csatlakozás beváltotta a hozzá fûzött
pozitív reményeket. Az STI vezetõ
szerepe egyre jobban megerõsödni
látszik a kelet-közép európai régió-
ban is. Az új tulajdonos szakmai be-
fektetõ, Németországban piacvezetõ
a karton csomagolóanyag és display

gyártásban. A cégvezetés az év ele-
jén arról is döntött, hogy erõsíti a
karton és hullámtermék gyártást a
kecskeméti üzemben, így az év má-
sodik felében jelentõs összeget költe-
nek gépberuházásokra, fejlesztések-
re. 

Az állandó korszerûsítés mellett, az
STI Petõfi Nyomdája nagy hangsúlyt
fektet a vevõ specifikus gyártásra, és
az egyedi konstrukciótervezésre. En-

nek megvalósítása érdekében, egy
német mintára kialakított, teljesen új
termékfejlesztõ és design-tervezõ
csoportot hoztak létre. A fejlesztési
tervek alapján a legkorszerûbb tech-
nológiát kívánják megvalósítani a
kecskeméti üzemben. 2008 második
félévében, a kapacitásnövelés érde-
kében elsõként, a Dymatrix 113-as
típusú stancagépet üzemelik be,
mely segítségével a stancolási sebes-
ség 9000 ív/ órára növelhetõ. Emel-
lett pontosabb és változatosabb ki-

vágásra lesz lehetõség, mely a gyor-
san változó és egyre növekvõ vevõi
elvárásoknak tökéletesen megfelel. 

A továbbiakban a nyomda Diana
Pro 114 típusú új ragasztógéppel, és
egy Gietz FSA 1060-as fóliázó be-
rendezéssel is büszkélkedhet a nyár
végére. A formaragasztó gép speci-
ális paraméterei közül a legfonto-
sabb, hogy 200-800 g/m2 anyag-
vastagságú kartoncsomagoló ra-
gasztására képes, és az úgynevezett
Jagfeed adagolórendszerének kö-
szönhetõen 65 centi oszlopmagas-

ságú anyagot elakadás mentesen
tud kezelni. A nagyobb beruházások
mellett, már üzemel a Polar 155 XT
Autotrim elnevezésû ívre vágó gép is,
mely gyors, pontos anyagkihaszná-
lást biztosít. 

A Gietz melegfóliázó berendezés
üzembe helyezése után, lehetõség
nyílik 1030x730 milliméteres felüle-
ten, 170 Celsius fokig állítható hõfo-
kon, 7500 óránkénti ütéssebesség-
gel való fóliázásra és dombornyo-
másra. Az STI Petõfi Nyomda által kí-

nált termékek magas színvonalú,
egyedi formatervezésû, exkluzív cso-
magolóanyagoknak minõsülnek.    

Az STI csoport az „elvárásokat túl-
szárnyaló szakértelem” szlogent vá-
lasztotta vezérelvének a 2008-as év-
re, ezt komolyan szem elõtt tartva és
technikai háttérrel támogatva kíván
partnerei maximális igényeinek ele-
get tenni. A német anyavállalat hosz-
szú távú célja, hogy az STI konszern
Európa legjobb és legfejlettebb
nyomdaipari és display gyártó válla-
latává fejlõdjön.

Az emberi mûvelõdéstörté-
net új korszaka kezdõdött a
15. század közepén Guten-
berg találmányával. A fölfe-
dezés lényege a betûk soro-
zatgyártása, sokszorosítása,
amely által lehetõvé válik
szövegek kiszedése, majd a
sajtó – akkoriban egy egy-
szerû gépet jelentett ez a szó
– felhasználásával ezekrõl
több azonos példány készíté-

se. A kézzel írott könyv (kó-
dex) mellett megjelent a
nyomtatott könyv, amelynek
döntõ szerepe lett a mûvelt-
ség elterjedésében, valamint
az információ terjesztésében.
Mozgósító, agitatív hatása
miatt a politikai, társadalmi
és kulturális mozgalmak
még napjainkban is igénybe
veszik nézeteik terjesztésére.

Johannes Gutenberg az
1400-as évek elején szüle-
tett, a németországi
Mainzban. Találmánya al-
kalmazásának pontos idõ-
pontja ismeretlen, ezért a
könyvtörténeti kutatók az
1440-es esztendõt fogadták
el nemzetközi közmegegye-
zéssel.

Az általa nyomtatott kiad-
ványok egy része kis terjedel-
mû munka volt: népkönyvek,
kalendáriumok, búcsúleve-
lek, imádságok, latin nyelv-
könyvek. Fõmûve a napja-
inkban is az egyik legszebb-
ként számon tartott nyomdai
munka, a kézi festéssel gaz-
dagon díszített, 42 soros Bib-
lia. Gutenberg találmánya
rövid idõn belül ismertté vált
Európa számos országában.
Mai ismereteink szerint
1500-ban 18 ország 260
városában már 1125 nyom-
da mûködött.

Kecskeméten sok éves ha-
gyománya van annak, hogy
a nyomdászok, lap- és
könyvkiadók, könyvterjesztõk
megemlékeznek a nagy
elõdrõl, ha eljön az augusz-
tus. Mostani összeállításunk
talán azt is jól érzékelteti,
hogy a nyomtatás felfedezé-
se óta eltelt 568 esztendõ
alatt, mekkorát változott a vi-
lág, milyen korszerû techni-
kával készülnek napjainkban
a könyvek, újságok és egyéb
nyomdai termékek.
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Elvárásokat túlszárnyaló szakértelemmel
A nagy
elődre

emlékezve

––  HHoonnnnaann  iinndduulltt  eezz  aa  ttöörreett--
lleenn  ffeejjllõõddééss??

– Nem is a kezdet volt iga-
zából nehéz, mert egy meg-
lévõ, mûködõ egységet pri-
vatizáltunk, hanem az, hogy
megtaláljuk a Mizsepack Kft.
mai arculatát jelentõ termé-
kek gyártási módját, és ki-
alakítsuk a gazdaságos mû-
ködést. Kezdetben csak a
mûbelek feldolgozásával
foglalkoztunk, majd 1994-
tõl elkezdtük az öntapadó
címkék gyártását is, amik a
mai termelésünk 2/3-át te-
szik ki.  

––  MMii  iinnddookkoollttaa  aazz  úújj  üüzzeemm
llééttrreehhoozzáássáátt??

– Korábban az Attila utcai
telephelyünkön, egy jól ki-
alakított rend szerint, igényes
körülmények között folyt a
munka, de idõközben kinõt-

tük ezt az üzemet, ezért dön-
töttünk arról, hogy új helyet
keresünk. A gyártelepen
megvásárolt kéthektáros te-
rület teljes mértékben megfe-
lelt az elvárásainknak.

––  MMii  kkeelllleetttt  aahhhhoozz,,  hhooggyy
vváállllaallkkoozzáássuukk  iillyyeenn  jjeelleennttõõss
eerreeddmméénnyyeekkeett  éérrjjeenn  eell,,  ééss
mmáárraa  ppiiaaccvveezzeettõõ  lleeggyyeenn  aa
ssaajjáátt  tteerrüülleettéénn??

– Piac, technológia, know-
how és a megfelelõ csapat.

– Ezek azok a kulcsfontossá-
gú részek, amelyek közül, ha
bármelyik hiányzik, akkor el-
marad a siker. A piacot fel
kellett kutatni, meg kellett
nyerni és meg kell tartani. A
szükséges technológia folya-
matos fejlesztése ugyancsak
elengedhetetlen. Know-how
nélkül egyik gép sem tud
mûködni, illetve egy új dol-
gozó sem tanítható be. A
csapat pedig sok-sok játé-
kosból tevõdik össze, akik
mind egy-egy fontos poszton
játszanak, egyénileg jól kép-
zettek, de csak együtt képe-
sek megnyerni a meccset.

––  MMiillyyeenn  ccééllookkaatt  ttûûzztteekk
mmaagguukk  eelléé  aa  kköövveettkkeezzõõ  1100
éévvrree??

– A mai piaci viszonyok
között 2-3 hétre látunk elõre

a munka ellátottság tekinte-
tében, így mindig csak a kö-
vetkezõ évünket merjük ter-
vezni. Fejlesztési elképzelése-
inket is kénytelenek vagyunk
ehhez igazítani. Mi elsõsor-
ban nyomda vagyunk, tehát
a nyomtatási technológiára
fektetjük a hangsúlyt. Az
utóbbi években erõteljes fej-
lesztéseket hajtottunk végre
öntapadó címke területen,
amely még az idén is folyta-
tódik, a jövõ évben pedig, a
mûbél vonal gépparkjának
fejlesztése a célunk. Jelenleg
fõleg a hazai vállalkozások-
kal állunk kapcsolatban, de
az utóbbi három évben ko-
moly piaci kapcsolatokat
építettünk ki a környezõ or-
szágokban is. Mára az ex-
portunk az össztermelésünk-

nek közel 10
százaléka. A
hazai piacok
be s zû kü l é s e
kényszerít ben-
nünket arra,
hogy átlépjük
az országhatá-
rokat. Legjelen-
tõsebb külföldi
partnereink Tö-

rökországban, Romániában
és Ausztriában vannak. 

––  MMiillyyeenn  aa  ccéégg  vviisszzoonnyyaa  aa
vváárroossssaall??  

– A Mizsepack Kft. Lajos-
mizse egyik legjelentõsebb
munkáltatója és helyi adó
befizetõje, így a várossal és
annak vezetõivel jó viszonyt
ápolunk. Helyzetünkbõl
adódóan igyekszünk min-
den helyi eseményen részt
venni, és támogatni a jó öt-
letek megvalósítását. Leg-
utóbb például, az új városi
játszótér kialakításához já-
rultunk hozzá egy szerény
adománnyal, de ugyanígy
támogatjuk a mûvelõdési
házat, a helyi iskolát és a
rendõrséget is.

––  SSzzppoonnzzoorrkkéénntt  ffeellttûûnniikk  aa
nneevvüükk  ttööbbbb  hhaazzaaii  ssppoorrtteeggyyee--
ssüülleettnnééll  iiss..

– Azért, mert mindannyian
sportot szeretõ emberek va-
gyunk. Jelenleg az Univer
Kecskemét I. osztályú férfi
kosárlabda csapatot, a KTE-
Ereco NB-I-es focicsapatot,
a Lajosmizsei Futball Klubot
és a KARC Triatlon Egyesüle-
tet támogatjuk kisebb-na-
gyobb mértékben.

A minőségi címkegyártás hazai éllovasa

GGééppbbeerruuhháázzáássookk  aazz   SSTT II   PPee ttõõ ff ii   NNyyoommddaa  KKff tt .. --nnéé ll

AA  ssookkaakk  áállttaall  ccssaakk  mmaattrriiccaakkéénntt  eemmlleeggeetteetttt  öönnttaappaaddóóss  ccíímmkkéékk,,
ééss  aa  hhúússiippaarrii  tteerrmméékkeekk  ccssoommaaggoolláássááhhoozz  hhaasszznnáálltt  mmûûbbeelleekk
hhaazzaaii  ppiiaaccvveezzeettõõ  ggyyáárrttóójjaa  aa  MMiizzsseeppaacckk  KKfftt..  iiddéénn  üünnnneeppllii  aa
llaajjoossmmiizzsseeii  ggyyáárrtteelleeppeenn  ffeellééppíítteetttt  bbáázziissaa  aallaappkkõõlleettéétteelléénneekk  1100..
éévvffoorrdduullóójjáátt..  AA  vváállllaallkkoozzááss  aazz  eellmmúúlltt  1100  éévv  ssoorráánn  ddiinnaammiikkuu--
ssaann  ffeejjllõõddöötttt,,  áárrbbeevvéétteelléétt  mmeeggdduupplláázzttaa,,  mmeellyy  mmáárraa  mmeegghhaa--
llaaddjjaa  aa  kkééttmmiilllliiáárrdd  ffoorriinnttoott..  AAzz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeedd  ttaappaasszzttaallaattáárróóll
bbeesszzééllggeettttüünnkk  aa  ccéégg  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóójjáávvaall  GGóórr  JJóózzsseeffffeell,,
aakkii  eeggyybbeenn  aa  nnyyoommddaa  ttööbbbbssééggii  ttuullaajjddoonnoossaa  iiss..
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– A technikai fejlesztése-
ket illetõen, a kezdetektõl
az volt a célunk, hogy igé-
nyes küllemû könyvek, szín-
vonalas nyomdaipari ter-
mékek készülhessenek üze-
münkben. Korszerû számí-
tógépes elõkészítõ rend-
szerrel rendelkezünk és az
íves ofszet nyomtatógépek
mellett teljes kiépítettségû
kötészeti gyártósorunk van,
még a keménytáblás köny-
vek készítéséhez szükséges
cérnafûzõ géppel is rendel-
kezünk – mondta el Agócs
Sándor. 

––  ÁÁllllííttóóllaagg  aa  ttuullaajjddoonnoossii
kköörrtt  ééss  aa  ddoollggoozzóóii  llééttsszzáá--
mmoott  tteekkiinnttvvee  iiss  jjeelleennttõõss  vvááll--
ttoozzáássookk  ttöörrttéénntteekk  aazz  AAnnttoo--
llóóggiiaa  NNyyoommddáánnááll  aazz  uuttóóbbbbii
mmáássffééll  éévvttiizzeeddbbeenn..

– Ez valóban így igaz. A
tõkeemelések és a kivá-
sárlások következtében je-
lenleg három tulajdonosa
van cégünknek: a
Lakitelek Alapítvány és két
magánszemély. A kezdeti
években több mint egy tu-

catnyi dolgozót foglalkoz-
tattunk. Jelenlegi csapa-
tunk tagjai már mint külsõ

vállalkozók végzik a meg-
rendeléseink teljesítéséhez
szükséges részmunkákat.
Az elmúlt másfél évtized-
ben ugyanis sokat válto-
zott a világ, ahhoz, hogy
talpon maradhassunk, ne-
künk is változtatnunk kel-
lett. Mi is kiszorultunk a
címkegyártásból, s az
Internet elterjedésével ele-

nyészõ lett az igény a le-
vélpapír, a képeslap és a
névjegykártyák iránt is… 

––  MMaarraaddtt  aa  kköönnyyvvnnyyoommttaa--
ttááss??

– Jobbára igen, de azért
rendszeresek a megrende-
lések újságok, prospektu-
sok, meghívók nyomtatásá-
ra is. Saját könyvkiadónk
évente hat-nyolc kötet meg-
jelentetésére vállalkozik,
ezen felül általában 15-20
könyv nyomdai munkáira
kapunk megrendeléseket
más kiadóktól.

––  AAzz  AAnnttoollóóggiiaa  KKiiaaddóó
ggoonnddoozzáássáábbaann  ttööbbbb  mmiinntt
116600  kköönnyyvv  jjeelleenntt  mmeegg  ffeennnn--
áálllláássaa  óóttaa..  EEggyyiikk  sseemm  lleetttt
bbeessttsseelllleerr,,  eeggyyiikk  sseemm  ttööllttöött--

ttee  ffeell  hhaattaallmmaass  pprrooffiittttaall  aa
ccéégg  bbaannkksszzáámmlláájjáátt..  

– Ezt az információját na-
gyon szeretném cáfolni, de
sajnos nem tudom. Mi el-
sõsorban igényes szépiro-
dalmi és történelmi témájú
könyvek megjelentetésére
vállalkozunk, az ilyenek
manapság ritkán bestselle-
rek. A profit nagyon fontos
egy cég mûködtetése, fenn-
maradása érdekében, ez
vitathatatlan. De vannak
olyan értékek is, amik pénz-
zel nem mérhetõek. Ezeknél
a mérleg másik serpenyõjé-
be olyan súlyú fogalmak
kerülnek: mint a hit, az esz-
tétikum, a lokálpatriotizmus
vagy a hazaszeretet. Ha
ezek a fogalmak úgy lelke-
sítenék ma a könyvesboltok
vásárlóit, mint a thrillerek,
vagy a huszadrangú sztá-
rocskák botránykötetei, ak-
kor semmi gondunk sem
lenne. A mi kiadványaink
viszont jelenleg csak egy
szûkebb, értékekre kon-
centráló olvasói kört érde-
kelnek. Persze igyekszünk
támogatókat találni, pályá-
zati pénzeket elnyerni köny-
veink kiadásához, hogy
legalább a papírköltség
megtérüljön, de jobbára a
nyomda bevételei fedezik a
kiadó költségeit is. 

––  MMiinntteeggyy  mmiisssszziióóss  tteevvéé--
kkeennyyssééggkkéénntt,,  aa  BBááccss--KKiisskkuunn
mmeeggyyeeii  ttoollllffoorrggaattóókkaatt  iiss  ffeell--
kkaarroolljjáákk  aa  kkeezzddeetteekkttõõll,,  ffeell--
vváállllaallvvaa  kköönnyyvveeiikk  kkiiaaddáássáátt..

– Szerencsére sok tehet-
séges szerzõ él szûkebb ha-
zánkban is. Nemrég jelent
meg például kiadónk gon-
dozásában a kecskeméti
Békés József remek tanul-
mánykötete, A magyar
nyelvû történetírás kezdetei
címmel. Vagy az ugyancsak
kecskeméti Pintér M. Lajos
könyvét is említhetném,
amit a Kádár-rendszer né-
pi-nemzeti ellenzékérõl írt.
Bábel Balázs, Dobozi Esz-
ter, Kozma Huba, Lezsák
Sándor, Szász András… –
Hosszú lenne a helyi szer-
zõk teljes névsorát felsorol-
ni, akiknek eddig a könyve-
it mi is gondoztuk. 

––  MMiillyyeennnneekk  llááttjjaa  aa  jjöövvõõtt??
– Nem túl fényesnek. Két

dologhoz viszont, ezután is
ragaszkodunk: a minõség-
hez és a megbízhatóság-
hoz.

A Megyei Könyvtár nagytermében Miklóstelep 125 éves múltjáról
tartottak megemlékezést pénteken – lapzártánkkal egy idõben –, a
Katona József Könyvtár és a Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet kö-
zös rendezvényén. A konferenciát és a megjelenteket Ramháb Má-
ria megyei könyvtárigazgató köszöntötte, majd elõadást tartott dr.
Botos Ernõ Péter igazgató, a szõlészeti és borászati kutatás történe-
térõl, dr. Hajdú Edit szõlõnemesítõ az intézet-alapítókról, Dabasi
Gábor nagymester pedig, a Mathiász János Borlovagrendrõl tájé-
koztatta az érdeklõdõket. Az est végén nyitották meg a programhoz
kapcsolódó kiállítást a könyvtár Helytörténeti Gyûjteményében. 

Igényes  könyvek mestere i
Könyvtári megemlékezés AAnnttoo llóógg iiaa  KK iiaaddóó  ééss   NNyyoommddaa  KKff tt ..

TTiizzeennnnyyoollcc  eesszztteennddeejjee  hhaazzaaii  ccééggeekk,,  mmaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  rréésszzvvééttee--
lléévveell,,  ééss  jjeelleennttõõsseebbbb  kküüllffööllddii  ttõõkkee  bbeevvoonnáássáávvaall  aallaakkuulltt  mmeegg  aa
llaakkiitteelleekkii  AAnnttoollóóggiiaa  NNyyoommddaa..  11999933--bbeenn  uuggyyaanneezzzzeell  aa  nnéévvvveell
eeggyy  kkiiaaddóó  iiss  llééttrreejjöötttt  aa  nnyyoommddaa  mmeelllleetttt..  KKeezzddeettbbeenn  öönnáállllóó  kkfftt..--
kkéénntt  mmûûkkööddtteekk,,  ddee  aa  hhaattéékkoonnyyaabbbb  ggaazzddáállkkooddááss  rreemméénnyyéébbeenn
aa  kkéétt  ccééggeett  11999944  sszzeepptteemmbbeerréébbeenn  eeggyybbeeoollvvaasszzttoottttáákk  ééss  aa  kkii--
aaddóó  ffeelleellõõss  sszzeerrkkeesszzttõõjjéétt,,  AAggóóccss  SSáánnddoorrtt  bbíízzttáákk  mmeegg  aa  ttuullaajjddoo--
nnoossookk  aazz  üüggyyvveezzeettõõ  iiggaazzggaattóóii  tteeeennddõõkk  eellllááttáássáávvaall..  

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA

Kérje árajánlatunkat!

HU05/1628

HU06/0086 NAT/K

Címünk: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Tel.: 06-76/556-460, fax: 76/556-470

weblap: www.hknyomda.hu
e-mail: nyomda@hknyomda.hu

titkarsag@hknyomda.hu

Nagy teljesítményû tekercsnyomó ofszetgépeinken
több országos nagy példányszámú napilap, hetilap, folyóirat,

regionális és reklámújság, rendszeres és alkalmi kiadvány
készül újságnyomó, ofszet és felületkezelt papírra egyaránt.

Kötészeti gépeinkkel lehetõség nyílik körülvágott, hajtogatott,
irkafûzött, gerincragasztott, kartonált ragasztókötött

kivitelezésre a megrendelõi igényekhez igazodva.

Kérje árajánlatunkat!

KKiiaaddjjaa:: Farkas Galéria Bt.
VVeezzeettõõ  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Koloh Elek

SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg::  6000 Kecskemét, 
Végh Mihály tér 5.
TTeell..:: 76/ 505-041, 

ffaaxx:: 76/ 505-042
NNyyoommttaattááss:: Közlönynyomda, Lajosmizse 

FFeelleellõõss  vveezzeettõõ::  
Burján Norbert igazgató

IISSSSNN:: 1789-1892

AAllffööllddii  CCiivviill  NNaappllóó  
MMeeggjjeelleenniikk  

3300..000000
ppééllddáánnyybbaann!!
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SSzzaabbóó  BBeennccee::  AAddaalléékkookk
IIzzssáákk  ttöörrttéénneettééhheezz címû, 184
oldalas tanulmánya a török
kortól 1945-ig  tartó idõszak-
ról olyan dokumentumokat
dolgoz fel, amelyek bepillan-
tást adnak a város életébe. A
gazdag tényanyagot felvonul-
tató munkát grafikonok, táb-
lázatok, és korabeli fotók te-
szik teljessé. (Ára: 2200 Ft.) 

UUjjllaakkii  IIssttvváánn::  AA  ttöörrttéénnee--
lleemm  bbuuttáávváá  tteesszz címû köny-
vében régebbi és kortárs
gondolkodók írásaiból állí-
tott össze idézetgyûjte-
ményt, több téma köré cso-
portosítva. (Ára: 1200 Ft.) 

Porta Könyvek

IIffjj..  GGyyeerrggyyááddeesszz  LLáásszzllóó--
WWaalltteerr  PPéétteerr::  KKeeccsskkeemméétt
ééss  aa  kköörrnnyyéékk  nevezetessé-
gei címû könyve most je-
lent meg a legfrissebb
Kecskemét fotókkal és
háromnyelvû kísérõ szö-
veggel. 

KORDA – KÖNYV – KEGYTÁRGY

Papír-írószer üzlet
6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Tel./fax: 76/328-977

Nagy választékkal várja Kedves Vásárlóit!
Katolikus kiadóktól imakönyvek, imafüzetek, hittankönyvek, Szentírás, lelkisé-

gi irodalom, ifjúsági regények, kötelezõ olvasmányok kaphatók.
Szentképek, ikonok, képeslapok, gyertyák, rózsafüzérek, CD-k,

videókazetták, esküvõi és más célú feszületek, szobrok, stb.
Iskolai, irodai papíráruk, felszerelések.

www.kordakonyv.hu
Saját kiadványaink árából viszonteladóknak 30 százalékos 

kedvezményt adunk készpénz fizetés esetén.

AAZZ  AAUUGGUUSSZZTTUUSS  11--TTÕÕLL  SSZZEEPPTTEEMMBBEERR  1155--IIGG
VVÁÁSSÁÁRROOLLTT  IISSKKOOLLAASSZZEERREEKKNNÉÉLL,,  AA  SSZZÁÁMMLLAA
VVÉÉGGÖÖSSSSZZEEGGÉÉBBÕÕLL  2200%%--ooss  kkeeddvveezzmméénnyytt

aadduunnkk..  EEZZEENN  KKÍÍVVÜÜLL  22550000  FFTT--OOTT  
MMEEGGHHAALLAADDÓÓ    VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSNNÁÁLL  11  ÉÉVVRREE  SSZZÓÓLLÓÓ

TTÖÖRRZZSSVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓII  KKÁÁRRTTYYÁÁTT  
AADDUUNNKK  AAJJÁÁNNDDÉÉKKBBAA..  

EEZZZZEELL  MMIINNDDEENN  VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSS  AALLKKAALLMMÁÁVVAALL
1100%%--OOSS  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY  JJÁÁRR..

NYÁRI 
TANSZERVÁSÁR!

STYLUS PAPÍR KFT., KECSKEMÉT, ARANY J. U. 3., 

NYITVA: H–P: 8–18-IG, SZ: 8–12-IG, TEL./FAX: 76/417-443

AA  kkiiaaddvváánnyyookk  mmáárr  kkaapphhaattóókk  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann..  AA  kkiiaaddóónnááll
mmeeggvváássáárroolltt  kköönnyyvveekk  áárráábbóóll  2200%%  kkeeddvveezzmméénnyytt  aadduunnkk..  
CCíímmüünnkk::  PPoorrttaa  EEggyyeessüülleett  KKeeccsskkeemméétt,,  VVéégghh  MMiihháállyy  ttéérr  55..  

TTeell..::  7766//  550055--004411,,  550055--004422  
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A siker útja
––  LLááttvváánnyyooss  ssiikkeerrnneekk  ttûûnniikk

aammiitt  ééppííttõõiippaarrii  ccééggéévveell  eelléérrtt..
– Én inkább küzdelmesnek

mondanám. Kezdjük ott,
hogy egy ilyen vállalkozás tõ-
ke nélkül annyit ér, mint a kõ-
mûveskalapácsnyél nélkül –
mondja Király József. –
Amennyit akkoriban az Épsz-

ernél kerestem, az csak a csa-
lád megélhetésére volt elég.
Ezért összefogtam két bará-
tommal és mi hoztuk létre az
elsõ éjjel-nappal nyitva tartó
kis üzleteket Kecskeméten. Így
tudtam idõvel összeszedni né-
mi tõkét a Free Line Kft. elin-
dításához. 

––  ÉÉrrzzéékkeelltteettéésskkéénntt  eelláárruullnnáá,,
mmeennnnyyii  vvoolltt  aazz  áárrbbeevvéétteellüükk  aazz
eellssõõ  éévvbbeenn??

– Párszázezer forint.
––  ÉÉss  mmeennnnyyii  mmoosstt??
– Másfélmilliárd. De köz-

ben eltelt másfél évtized.
Négy fizikai dolgozóval kezd-
tem, meg egy hitelre vett zöld
Trabant kombival. A különbö-
zõ szakipari munkák túlnyo-
mó részét alvállalkozókra bíz-
tam. Ma már félszáz szakem-
bert foglalkoztat a cégünk és
az épületgépészeti, illetve a
speciálisabb elektronikai
munkákon kívül szinte min-
den kivitelezõi feladatot meg
tudunk oldani önerõbõl. Az
elõrelépéshez természetesen
az kellett, hogy évekig vissza-
forgassak minden fillért a fej-
lesztésekre. Megtehettem,
mert a megélhetéshez szüksé-
ges pénzt megtermelték a
nonstop üzletek. 

––  MMii  vvoolltt  aazz  eellssõõ  nnaaggyyoobbbb
vváállllaallkkoozzáássuukk??

– Egy gyorsétkezõkre speci-
alizálódott amerikai cég bu-
dapesti üzleteinek átalakítási
munkái adták az elsõ na-
gyobb lendületet. Sok kisebb

egység kialakításáról, illetve
átalakításáról volt szó, ami
hosszabb távra lekötötte fo-
kozatosan növekvõ kapacitá-
sunkat. Közben a magas szin-
tû amerikai elvárások megta-
nítottak bennünket arra, amit
a Kanadában töltött hónapok
során is tapasztaltam koráb-
ban: elsõdlegesen a minõ-
ségre és a határidõk pontos

betartására érdemes kon-
centrálni. Mert ha elégedett a
megrendelõ, akkor az újabb
és újabb megbízásokat hoz-
hat. Így is lett, hiszen ezután
egy pizzéria hálózat, majd a
MOL kutak shopjainak kivite-
lezési, átalakítási munkáira is
a mi cégünket találták megfe-
lelõnek. Ezután jöttek a bank-
hálózatok, szupermarketek
megrendelései. Legutóbb
például, a TESCO magyaror-
szági, budaörsi központjánál
mi alakítottunk ki egy ven-
dégfogadói egységet, ami-
ben az volt az érdekes, hogy
az angol vezérigazgató abla-
ka éppen az építkezésre né-
zett. Szemmel is tartott ben-
nünket. De tetszhetett neki,
amit látott, mert utána több új
megrendelést is kaptunk ettõl
a szupermarket lánctól. Na-
gyon lényeges, hogy komoly
cégek kínáljanak munkát, hi-
szen akkor nem kell attól fél-
ni, hogy évekig – vagy az idõk
végezetéig – várnunk kell a
számláink kifizetésére.    

Az építõipar rákfenéi

––  AAzz  úúggyynneevveezzeetttt  kköörrbbeettaarr--
ttoozzáássookk  kkééttssééggtteelleennüüll  aa  mmaaii
ééppííttõõiippaarr  rráákkffeennééii..  MMii  ookkoozzttaa
iillyyeenn  mméérrttéékkûû,,  ffeerrttõõzzõõ  tteerrjjeeddéé--
ssüükkeett??    

– Szerintem a kilencvenes
évek végének lakásépítési mi-
zériája, amikor állami támo-

gatással mindenki építkezhe-
tett, lakást vehetett. Az állam
mindig fizetett, de sokan úgy
szálltak bele ebbe a biznisz-
be, hogy eleve tudták: az al-
vállalkozóknak csak morzsák
jutnak a megállapodások
szerinti számlák tisztességes
rendezése helyett. Akik így
ugyancsak tartozni kénysze-
rülnek partnereiknek, s a ki-
sebb cégek, ahol nincs ko-
molyabb tõke a háttérben,
gyorsan a csõd szélére kerül-
tek, kerülnek. Hiszen ha pe-
reskedik és végül nyer a
hosszadalmas jogi procedú-
rán valaki, akkor sem biztos,
hogy a pénzét megkaphatja.
Tudva, hogy a lakásépítés in-
goványos terület, igyekeztünk
elkerülni. Azután egybe még-
is belemásztunk: a Hírös-Ép
Kft. csõdje jelentõs – több
mint 15 millió forintos – vesz-
teséget okozott nekünk is. 

––  MMii  lleehheett  aa  ggyyóóggyysszzeerr  eerrrree
aa  bbeetteeggssééggrree??

– Nyugaton, ha valaki csõd-
be megy – jelentõsebb tarto-
zásokat felhalmozva –, többé
nem rúghat labdába azon a
pályán, olyan szigorúak a tör-
vényeik és az üzleti morál. Ná-
lunk már másnap új néven, új
céget alapítva – átmentve in-
gatlanokat, ingóságokat –, ott
folytathatja a vállalkozásait
bárki, ahol elõtte tisztességte-
lenül abbahagyta. Egy normá-
lisan mûködõ országban csak
egyszer lehet becsapni máso-
kat. Az ilyen vállalkozó azután
nem talál megrendelõt, aki
munkát adna neki, de bankot
sem, hogy hitelhez jusson.
Mindenekelõtt a törvényeket
kellene szigorítani hazánkban,
s azok mentén a szemlélet is
kedvezõen megváltozna.

Mûemlékek iránti
vonzalom

– KKeeccsskkeemméétteenn  mmii  vvoolltt  aa
lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb  mmuunnkkáájjuukk
eeddddiigg??

– Itt elõször akkor figyeltek
fel a cégünkre, amikor a Cif-

rapalota felújítására kiírt köz-
beszerzési pályázatot meg-
nyerve, generál kivitelezõként
elvégeztük e gyönyörû épület
rekonstrukcióját. Ugyancsak
mi újítottuk fel Kecskeméten a
volt Megyeházát és a régi Zu-
hanytornyot. Budapesten pe-
dig a különbözõ üzletek ki-
alakítását többször is mûem-
léki épületben végeztük, a szi-
gorú elõírásoknak megfelelõ-
en, tiszteletben tartva az ere-
deti stílust, a sajátságokat és
minden apró jellegzetességet.   

––  AA  kköözzeellmmúúllttbbaann  kkiittûûnnõõ
eerreeddmméénnnnyyeell  ddiipplloommáázzootttt  aa
BBuuddaappeessttii  MMûûsszzaakkii  ééss  GGaazzddaa--
ssáággttuuddoommáánnyyii  EEggyyeetteemm  ÉÉppíí--
ttéésszzmméérrnnöökkii  KKaarráánnaakk  MMûûeemm--
lléékkvvééddeellmmii  SSzzaakkáánn..  EEzz  mmeegg--
hhaattáárroozzzzaa  aa  FFrreeee  LLiinnee  KKfftt..  jjöö--
vvõõbbeennii  ttöörreekkvvéésseeiitt  iiss??

– Elképzelhetõ. A mûemlé-
kek iránt ugyanis mindig von-
zódtam, védelmüket máig
szívügyemnek érzem. Ezek-
nek a felújításánál nem a gé-
pek játsszák a fõszerepet,
mint egy új irodaház, vagy la-
kótömb építésénél, hanem a
kétkezi munka, a szakérte-
lem, a mesteri ügyesség és
találékonyság. Mérnöki
szempontból ugyancsak iz-
galmas, szép kihívás minden
ilyen rekonstrukció, hiszen a
mûvészettörténeti tájékozott-
ság mellett a korabeli techni-
kák, technológiák ismeretét is
megköveteli. Mindig fontos-
nak tartottam – anyagilag is
támogatva – cégünk dolgo-
zóinak rendszeres továbbkép-
zését, a mérnököktõl a szak-
munkásokig. Mert az igazán
nagy szakmai kihívásoknak
csak egy sokoldalúan felké-
szült, ütõképes csapat tud
megfelelni. Ezzel az új diplo-
mámmal talán sikerült sze-
mélyes példát is mutatnom
munkatársaimnak. 

––  MMeennnnyyiirree  sszzeerréénnyy  aazz  aa
kkééppzzééss,,  aammiitt  mmaa  aa  ffiiaattaallookk  aa
sszzaakkiisskkoolláákkbbaann  kkaappnnaakk??

– Nagyon. Arról nem be-
szélve, hogy cégünk 16 éves
fennállása során egyetlen

szakmunkásképzõ sem ér-
deklõdött, hogy milyen szak-
emberekre lenne szükségünk.
Ugyanis nem a gazdaság
diktálta igények szerint foly-
nak a képzések, hanem asze-
rint, hogy hányan jelentkez-
nek egy-egy szakmát elsajátí-
tani. Függetlenül attól, hogy
majd a tized részük sem tud
elhelyezkedni, ha végzett. Is-
mét kanadai példával élve:
ott nem oktatnak semmilyen
szakmára olyan diákot, akit
nem vár tárt karokkal vala-
melyik cég, amikor az iskolá-
ból kikerül.

Feketeöves városszépítõ

––  ÖÖnn  mmaa  ffeekkeetteeöövveess,,  55..
DDaannooss  NNaannbbuuddoo  mmeesstteerr..  EEzztt
hhooggyy  ccssiinnáállttaa??  

– Középiskolás koromban
kezdtem cselgáncsozni,
majd karatézni, amit folytat-

tam a fõvárosban. Visszatér-
ve Kecskemétre ugyancsak
több harcmûvészetet kipró-
báltam. Úgy jó tíz éve köte-
leztem el magam a Nanbu-
do mellett, amit a mai napig
nagy odaadással ûzök. A ke-
leti küzdõsportok szeretete
sodort a Magyar-Japán Ba-
ráti Társaság, illetve a
Kecskemét-Aomori Baráti
Kör felé, ahol késõbb elnök-
ké választottak. Cégünk
sportegyesülete egyébként
több sportág támogatását is
felvállalta, a focitól a BMX-
ig, illetve a különbözõ küz-
dõsportokig. Saját pályánk,
edzõtermünk van, ahol igen
intenzív sportélet folyik min-
den nap.   

––  MMiiéérrtt  vváállllaallttaa  eell  aa  KKeeccsskkee--
mmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett
eellnnöökkii  ttiisszzttssééggéétt  iiss??

– Fontos megjegyezni,
hogy ez a civil szervezet még
1983-ban alakult, de a
rendszerváltozást követõen,
nem sok sikerrel kereste he-
lyét a város közéletében. Ha-
sonlóan a többi jobb sorsra
érdemes, a jobbítás szándé-
kával szervezõdött egyesület-
hez. A kétezres évek elején
léptem be a városszépítõk-
höz, amikor próbálták újjáé-
leszteni ezt a közösséget,
hogy nagyobb szerepet vál-

laljon építészi értékeink és
környezetünk megóvásában,
és segítse a döntéshozókat,
hogy emberibb, élhetõbb le-
gyen Kecskemét. Két éve kér-
tek fel az elnöki teendõkre, s
azért vállaltam el, mert na-
gyon sok anomáliát láttam,
látok, amelyek megszünteté-
sére nagyobb az esély, ha
szervezetten, a jobbító erõket
egyesítve lépünk fel. Ha 60
fõs egyesületünk a többi civil
szervezet támogatását is meg
tudja szerezni egy-egy jó ügy
érdekében, akkor például fel
tudunk lépni annak érdeké-
ben, hogy ne vágják ki a Rá-
kóczi út összes fáját – amire
már konkrét terv készült a Vá-
rosházán – , ne engedjék,
hogy a Rudolf laktanya terü-
letén új bevásárlóközpont
épüljön, hiszen az Izsáki út
zsúfoltsága már így is iszo-
nyatos. Tudomásom szerint a
Közép-Európai Egyetem Ku-

ratóriuma területe felét átad-
ta szupermarket építésére.

––  JJóóll  éérrtteemm??  AAzz  aazz  eeggyyee--
tteemm,,  aammeellyyiikk  KKeeccsskkeemméétteenn
nneemm  iiss  lléétteezziikk,,  aazztt  aa  tteerrüülleetteett,,
aammiitt  aazz  áállllaammttóóll  kkaappootttt  aannnnaakk
iiddeejjéénn  ookkttaattóó  kköözzppoonntt  kkiiaallaakkíí--
ttáássáárraa,,  mmoosstt  jjóó  ppéénnzzéérrtt  éérrttéé--
kkeessíítteennii  pprróóbbáálljjaa??  EEzz  eellkkéé--
ppeesszzttõõ!!      

– A konkrét pénzügyi hátte-
ret nem ismerem, de nem is
ez ebben a legfontosabb
momentum. Problémának
azt látom, hogy egy ilyen
nagy mérvû, a városbelsõt és
az ott lévõ mûemléki épülete-
ket érintõ döntést felvállalt
egy olyan kuratórium, amely-
nek erre nincs felhatalmazá-
sa. A beruházás dokumentu-
mait állítólag Kecskeméten
kívül vitték tervtanács elé,
hogy az itteni építészek ne is
tudjanak róla. Ami nem je-
lenti azt, hogy az illetékesek
elõtt is mindenki számára is-
meretlen ez az ügy, de akik
tudnak róla, azoknak nem
érdekük híresztelni. Az ilyen
és ehhez hasonló anomáliák
azok, amiket csak civil össze-
fogással akadályozhatunk
meg, mozgósítva minden
polgárt, aki szívügyének érzi
Kecskemét épülését, szépülé-
sét.  

KKoolloohh  EElleekk  

Építészi, közéleti és harcművészeti küzdelmek
KKiirráállyy  JJóózzsseeff  KKeeccsskkeemméétteenn  sszzüülleetteetttt  11995588--bbaann  ééppííttéésszz  sszzüüllõõkk
ggyyeerrmmeekkeekkéénntt..  ÍÍggyy  sseennkkii  sszzáámmáárraa  nneemm  vvoolltt  mmeegglleeppõõ  aa  ppáá--
llyyaavváállaasszzttáássaa::  aa  sszzeeggeeddii  ééppííttõõiippaarrii  sszzaakkkköözzééppiisskkoolláátt  kköövveettõõ--
eenn  BBuuddaappeesstteenn  sszzeerrzzeetttt  ééppííttéésszzmméérrnnöökkii  ddiipplloommáátt..  EEzzuuttáánn  vviisszz--
sszzaattéérrtt  sszzüüllõõvváárroossáábbaa  ééss  aa  BBááccssééppsszzeerrnnééll  hheellyyeezzkkeeddeetttt  eell..  AA
rreennddsszzeerrvváállttáásstt  ––  ééss  eeggyy  hhoosssszzaabbbb  kkaannaaddaaii  ttaarrttóózzkkooddáásstt  ––
kköövveettõõeenn  aallaappííttoottttaa  mmeegg  11999922--bbeenn  mmaa  mmáárr  kköözziissmmeerrtt,,  ddiinnaa--
mmiikkuussaann  ffeejjllõõddõõ  ccééggéétt  FFrreeee  LLiinnee  KKfftt..  nnéévveenn..  NNeemmrréégg  vvééddttee
mmeegg  mmûûeemmlléékkvvééddeellmmii  sszzaakkmméérrnnöökk  ddiipplloommáájjáátt,,  mmeellyynneekk  ttéé--
mmáájjáátt  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttvvee  ddookkttoorráállnnii  kkéésszzüüll..  AAzz  ééppííttéésszz  sszzaakkmmáánn
kkíívvüüll  aa  kköözzéélleettbbeenn,,  aa  cciivviill  sszzfféérráábbaann  iiss  ssookkaatt  hhaallllaannii  ffeellõõllee..
EEllnnöökkee  eeggyyeebbeekk  mmeelllleetttt  aa  MMaaggyyaarr  NNaannbbuuddoo  SSzzöövveettssééggnneekk,,  aa
KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleettnneekk,,  aa  KKeeccsskkeemméétt--AAoommoorrii
BBaarrááttii  KKöörrnneekk,,  ééss  ttáámmooggaattóójjaa  mmeeggaannnnyyii  nneemmeess  üüggyynneekk..

NNééggyysszzeemmkköözz tt   KK ii rráá ll yy   JJóózzssee ff ffee ll

CCééggeess  kkooooppeerráácciióó

KKeerréénnyyii  JJóózzsseeff  ééppííttéésszz  pprrooffeesssszzoorrrraall  ééss  VVaarrggaa  JJóózzsseeff  ttiittkkáárrrraall  aa
KKeeccsskkeemmééttii  VVáárroosssszzééppííttõõ  EEggyyeessüülleett  eeggyyiikk  öösssszzeejjöövveetteelléénn

NNaannbbuuddoo  eeddzzõõttáábboorrbbaann  aa  ssppaannyyooll  tteennggeerrppaarrttoonn

JJaappáánn  NNaapp  KKeeccsskkeemméétteenn



Az utóbbi négy év eredmé-
nyeit vázolni, grafikonokat raj-
zolni, kimutatást összeállítani
nem egy hálás feladat, és e
cikk nagyjából füzetnyi terje-
delmû kiadvánnyá dagadhat-
na, ha teljes körûen kívánna
beszámolni mindenrõl. Ezért
csak szemezgettünk a legfon-
tosabb, legbeszédesebb ada-
tokból, s ebben segítségünkre
volt Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, és Sipos
Zsolt, a szervezet titkára. 

Szak- és mesterképzés

– Kezdjük az egyik legjelen-
tõsebb közfeladatunkkal, a
szakképzés területével. A mi-
nisztérium elsõ körben 16
szakma képzésének felügyele-
ti jogát bízta ránk, majd má-
sodik körben újabb 11-ét –
tájékoztatta lapunkat az el-
nök. – Az elmúlt négy év alatt
több mint hatezer tanulószer-
zõdést kötöttünk. A kézmûves
tagozat is „domborított” ezen
a területen. A Regionális Fej-
lesztési és Operatív program
pályázati támogatásának se-
gítségével nõtt a tanfolyamok
és a vizsgák száma: a mester-
képzés 60 százalékát finanszí-
roztuk. Tavaly 147 mestert
vizsgáztattunk, idén közel hat-
vanan fogják megkapni a
mesterlevelüket a Hírös Hé-
ten, s ez a szám azért jelentõs,
mert az idei már támogatás
nélküli esztendõ. 

– A tavalyi az építkezés éve

volt – vette át a szót Sipos Zsolt
–, annak ellenére, hogy Mer-
cedes szintû beruházásra elõ-
re nem számítottunk. Kama-
ránk megszerzett olyan jogo-
sítványokat, amelyekkel ko-
rábban nem rendelkezett. Te-
hát például a 23 területi ka-
mara közül, nekünk van egye-
dül belföldi munkaerõ közvetí-
tõ tevékenységi engedélyünk.
Természetes, hogy ezt a lehe-
tõséget is fel tudjuk ajánlani a
Daimler-Benznek, miközben
felépül Kecskeméten a Merce-
des új gyára, és igyekszünk
hasznosan koordinálni bizo-
nyos folyamatokat. Aztán akk-
reditált felnõttképzési intéz-
mény lett a kamara, ez is ta-
valy szerezett jogosítványunk,
és a könyvelõk kötelezõ to-
vábbképzésre szóló engedélyt
is megszereztük a Pénzügymi-
nisztériumtól. Az elmúlt két év
alatt tehát, újrarendeztük a so-
rainkat, megszereztünk jó né-
hány jogosítványt, és így ko-
moly partnerei lehetünk bárki-
nek, a Daimler-Benznek is. És

ha már szóba került a Merce-
des: egy autóipari klaszter lét-
rehozásának lehetõsége szinte
kínálja magát, ez ügyben már
tárgyalásokat folytatunk a he-
lyi önkormányzat vezetõivel,
ipari tagozatunk vállalkozásai-
val. És persze, az oktatási-kép-
zési terület is komoly változá-
sok elõtt áll.

Együttmûködések

– A mostani ciklus egyik
legjelentõsebb nemzetközi
rendezvényeként kiépült a
kapcsolat a nagy múltú és
igen erõs Luccai kamarával,
aminek eredményeként létre-
jött a kiskunmajsai cipõipari
klaszter. Ez a köztudottan ne-
héz helyzetben lévõ térség jö-
võjét hivatott segíteni az olasz
tapasztalatok felhasználásá-
val. A nemzetközi kapcsola-
tok közt meg kell említenem a
napokban aláírt Duna-
Kõrös-Maros-Tisza Euro-
régiós Együttmûködést,
amelyben négy magyar, négy
román és a vajdasági kama-
ra vesz részt – mondta olva-
sóink tájékoztatására Gaál
József. – Aztán az érdekérvé-
nyesítés témájában is beszél-
hetünk sikerrõl: az idei évben
a vállalkozásokat az áram ár-
emelése érintette a legsúlyo-
sabban, amely elérte a 30%-
ot, de volt ahol meghaladta a
100%-ot is. A vállalkozók fel-
háborodásának hatására ka-
maránk megragadott minden
lehetõséget a helyzet rende-
zésére, ennek eredményeként
a jövõ évtõl például, a kama-
rai tagjaink kedvezményes
díjcsomagokban részesülhet-
nek. A hatóságokkal, önkor-
mányzatokkal fenntartott
kapcsolataink segítségével
egy országosan is példaérté-
kû döntés született a helyi
iparûzési adó négy százalé-

kos csökkentésérõl, ami ha
úgy vesszük kis szám, de
ugyanakkor nagy eredmény,
a vállalkozásoknak pedig tí-
zezrekben, százezrekben
mérhetõ könnyebbség.

Segíteni mindenkinek

– Fontos említenem, hogy
az elnökség döntésének
megfelelõen, 2006-ban kí-
sérleti jelleggel bevezettünk

az Integrált kamarairányítási
rendszer nevezetû szoftvert,
amellyel mérni lehet egy non
profit köztestület teljesítmé-
nyét – tudtuk meg Sipos
Zsolttól. – Szinte százszázalé-
kos pontossággal meg tud-
juk mondani, hogy mivel töl-
töttük el a teljes éves munka-
idõnket. Ez rendkívül fontos
minden fél számára, mert így
látjuk, hogy a vállalkozóknak
mire van igényük, mit várnak
tõlünk. Ebbõl például kide-
rült a két év folyamán az is,
hogy a kamarai tagsággal
nem rendelkezõk ügyfélfor-
galma duplája nálunk, mint
tagjainké.

– Na, ez az igazi elismerés,
ebbõl érzékelhetõ a kamara
szavának súlya. Itt mutatkozik
meg, hogy nem a tagság
számít csupán, hanem az,
hogy a kamara egy hiteles
hálózatban mûködõ, vállal-
kozókat segítõ szervezet,
amelyet bármikor fel lehet
keresni. Leginkább ez bizo-
nyítja, hogy a kamara, mint
szolgáltató intézmény, telje-
sen életképes – zárta a be-
szélgetést Gaál József.
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Felnőtt korban
a Fantáziavirág

Kamarai számvetés
TTiizzeennnnyyoollcc  éévv  nnaaggyy  iiddõõ..  MMéérrffööllddkkõõ,,  aammeellyy  aa  ffeellnnõõttttkkoorr  kkeezz--
ddeettéétt  jjeellzzii  aa  ffiiaattaallookk  sszzáámmáárraa,,  eeggyy  vváállllaallkkoozzááss  ttöörrttéénneettéébbeenn
vviisszzoonntt  eennnnééll  iiss  ttööbbbbeett  jjeelleenntt..  AAzz  uuggyyaanniiss,,  hhaa  ffoollyyttoonn  vváállttoozzóó
vviilláágguunnkkbbaann  eeggyy  üüzzlleett  1188  éévviigg  kkééppeess  ffeennnnmmaarraaddnnii,,  eeggyyéérrtteell--
mmûûeenn  aa  ssiikkeerr  bbiizzoonnyyííttéékkaa..  AA  vváássáárrllóókk  eelliissmmeerréésséénneekk,,  ttöörrzzssvvee--
vvõõiikk  bbiizzaallmmáánnaakk  kköösszzöönnhheettõõeenn,,  aazz  iiddéénn  eelléérrttee  eezztt  aa  sszzéépp  kkoorrtt
aa  FFaannttáázziiaavviirráágg,,  KKeeccsskkeemméétt  ttaalláánn  lleeggiissmmeerrtteebbbb  ééss  lleeggkkeeddvveell--
tteebbbb  vviirráággüüzzlleettee..  TToollllaassnnéé  SSzzeemmeerrééddii  IIddaa  ttuullaajjddoonnoosstt  aarrrraa
kkéérrttüükk,,  iiddéézzzzee  ffeell  aazz  eellmmúúlltt  1188  éévv  kküüzzddeellmmeeiitt  ééss  ssiikkeerreeiitt..  

– Mondhatjuk, hogy a fér-
jemmel együtt kaptam aján-
dékba ezt a szakmát, hiszen
akkor kezdett körvonalazód-
ni vállalkozásunk terve, ami-
kor összeházasodtunk. Egy –
akkoriban az egész ország-
ban párját ritkító – kaskan-
tyúi virágkertészetbõl kaptuk
a virágokat, a csokrok egy

neves kecskeméti virágkötõ
munkái voltak. Akkor még
nem is sejtettem, hogy egy-
szer az én kezeim is hasonló
csodákat mûvelnek… 

Férjének ötlete volt, hogy
hozzanak létre egy gyönyörû
kertészetet, ezért alaposan
beleásták magunkat az ez-
zel kapcsolatos szakiroda-
lomba, Ida pedig el is vé-
gezte a Kertészeti Fõiskolát.
Számos jeles virágtermesztõt
kerestek fel az ország külön-
bözõ részein, és néhány év
elteltével Felsõcsalánoson
megnyithatták saját kerté-
szetüket.

A családi vállalkozás szá-
mára a szegfû volt a tanuló-
virág. Elkerülhetetlen kezdeti
kudarcok, küzdelmes, nehéz
évek után a gerbera ter-
mesztés hozta el számukra a
várva várt sikert. Egy évtize-
dig neveltek minõségi ger-
berákat, ezeket egyes keres-
kedõk ma is hiányolnak a
piacról.

– Én persze a kezdetektõl
virágboltot szerettem volna
nyitni – folytatja a történetet
Ida. – Ehhez azonban nem
találtam meg az ideális he-
lyet. Sokáig a piacon gyako-
roltam a kötészetet, gyakran
több virágot vettem a szom-
széd árusoktól a különleges
csokrokhoz, mint amennyit
eladtam. Amikor építkezni
kezdtünk az Izsáki úton, ész-
szerûnek tûnt, hogy az ott-
honunkkal együtt valósítsuk
meg ezt az álmot. 1990-ben
nyitottuk meg az üzletet,

amelynek az elsõ naptól
kezdve nagy sikere volt. Ek-
kor már sokan ismertek min-
ket, és maximálisan megbíz-
tak bennünk, szerették saját
termelésû virágainkat. Egyre
többen jöttek rá, mennyivel
tovább maradhat szép egy
csokor, ha friss, termelõi
áruból készül. Újdonság volt

a kecskemétiek számára az
egyéni kötési stílus, és a
rendkívül gazdag kínálat,
amely a kezdetektõl fogva
jellemezte vállalkozásunkat. 

– Mindig is arra töreked-
tem, hogy megmutassam:
ugyanazokból a virágokból
is ezerféle csokor születhet.
Ennek a szakmának csak a
fantázia szabhat határt. Ak-
koriban a legegyszerûbb
csokrok határozták meg a
közízlést, de gyorsan beiga-
zolódott, hogy igenis szük-
ség van az egyedire és a kü-
lönlegesre. Velünk együtt
formálódott, fejlõdött a
kecskeméti virágkötészet,
amely mára országos hírû.
Ha ebben csak egy kicsi ré-
szünk is volt, akkor már
megérte. Büszke vagyok ar-
ra, hogy kiváló kollégáim
dolgoznak a városban, és
hogy sok tehetséges fiatal
került ki az én kezeim alól is. 

– Volt olyan év, hogy 50-
100 esküvõ virágdíszeirõl
gondoskodtunk, ebben az
idõben nyitottuk meg Pólus
Rónában található üzletün-
ket is. Már nem csak a kör-
nyékbeli házasságkötéseken
számítanak ránk. Sokat dol-
gozunk Budán, az egyre di-
vatosabb Duna-parti eskü-
võk virágkompozícióin. Sze-
rencsére a különlegességre
– amit mi korrekt áron pró-
bálunk nyújtani – változatla-
nul nagy az igény. Annál pe-
dig nem lehet nagyobb elis-
merés számunkra, hogy 18
éve visszajárnak hozzánk.

KKeeccsskkeemméétt  eeggyyiikk  lleeggnnééppsszzeerrûûbbbb  vviirráággkkeerreesskkeeddééssee

GGaaááll  JJóózzsseeff

NNééggyy   éévv   ee llmmúúll tt

IIssmméétt  eelltteelltt  eeggyy  nnééggyyéévveess  kkaammaarraaii  cciikklluuss,,  ééss  aa  kkiiaallaakkuulltt
sszzookkáássookk  sszzeerriinntt,,  iillyyeennkkoorr  aa  mmeeggyyeeii  kkaammaarráákk  sszzáámmoott  aadd--
nnaakk  aazz  eellvvééggzzeetttt  mmuunnkkáárróóll,,  öörrüüllvvee  aa  ssiikkeerreekknneekk  ééss  eellggoonn--
ddoollkkooddvvaa  aa  ggyyeennggee  ppoonnttookkoonn..  MMiinntt  iissmmeerreetteess,,  aa  kköötteelleezzõõ
ttaaggssáágg  eellttöörrlléésséévveell  iiggeennccssaakk  öösssszzee  kkeelllleetttt  sszzeeddnniiüükk  mmiinnddeenn
ttuuddoommáánnyyuukkaatt  aa  mmeeggyyeeii  sszzeerrvveezzeetteekknneekk,,  hhooggyy  mmeeggffeelleelljjee--
nneekk  aa  kkaammaarráákkkkaall  sszzeemmbbeennii  eellvváárráássookknnaakk..  AA  mmiiéénnkk  nneemm
ccssaakk  ttúúllééllttee  aazz  eellmmúúlltt  éévvttiizzeedd  jjeelleennttõõss  vváállttoozzáássaaiitt,,  ddee  mmaa
mmáárr  aazz  oorrsszzáágg  lleeggjjoobbbb  kkaammaarrááii  kköözzöötttt  eemmlleeggeettiikk..

SSiippooss  ZZssoolltt
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Repülni csodás felelősség
PP iinn ttéérr   JJóózzssee ff   ss zzeerr iinn tt ::Mire költik 

a parkolók pénzét?
A parkolási díj Kecskemé-

ten sem kelt elsõ hallásra ép-
pen pozitív gondolatokat,
mert máris kerékbilincs, a
mogorva parkoló õr, a ko-
csin díszelgõ kéretlen piros
csomag, esetleg a parkolóó-
rák hideg kéksége jut eszünk-
be. Pedig a parkolási díj nem

ennyire alattomos jószág.
Igenis szükséges a megléte
ahhoz, hogy a városban el-
kerüljük a káoszt. Mi több, a
parkolási díjakból új parko-
lók épülnek. Kun Istvánnal, a
Piac-és Vásárigazgatóság
igazgatójával errõl és a par-
kolás lélektanáról tájékoztat-
ta lapunkat, az árpádvárosi,
nemrég bevezetett, fizetõs
rendszer kapcsán. 

Az igazgató elmondta,
hogy az alföldi ember sajátos
világnézete is közrejátszik a
parkolásból fakadó gondok-
ban. Mert hiába épülnek a
városközpontban mélygará-
zsok, az emberek a felszínen
szeretnek parkolni. Ez a jó
szokásunk pedig, kisebb ká-
oszt eredményezett az Árpád-
városban. A történet április-
ban kezdõdött, amikor a Pe-
tõfi Sándor és a Hoffmann
János utcában fizetõssé vált
a parkolás. Ezt követõen
ugyanis, az autósok többsé-
ge átpártolt a kicsit messzebb
levõ, de ingyenes Árpádvá-
rosba, az ott lakók nem kis
bosszúságára. Ezért a közel-
múltban az Árpádvárosban is
fizetõssé tették a parkolást.

Azonban fontos kihangsú-
lyozni, hogy Kecskemét egész
területén, aki bejelentett lak-
címmel rendelkezik ott, ahol
egyúttal parkol is, az rendkí-
vül kedvezményesen, évi
2530 forintért hagyhatja ma-
gára autóját. Mint az igazga-
tó elmondta, Kecskemét ef-

fajta parkolási gyakorlata
nem minõsül egyedi esetnek
Magyarországon. Azonban
abban mégis egyedülálló a
város, hogy ennyire ember-
séges árakat kínál a parko-
lásra. 

A Petõfi Sándor utca és a
Szalagház mögötti utcák
azonban, csak egy nagyobb
projekt elsõ ütemei voltak. A
beruházás második, több
mint 60 milliós etapjának kö-
szönhetõen, az árpádvárosi
mellett, a László Károly, Klap-
ka, Bercsényi, Csongrádi,
Fecske és Vak Bottyán utcai
parkolóhelyek kerültek be-
üzemelésre. 2009-re pedig,
a Piszekút téren terveznek na-
gyobb átalakítást parkolás
ügyben. A 134 parkolóórá-
val ellátott Kecskemét parko-
ló õrei – szám szerint tizen-
ketten – azonban, továbbra
sem lesznek az autósok mu-
musai. Valóban humánusan
viszonyulnak a négykerekûek
tulajdonosaihoz, akiknek
csupán azt kell megérteniük,
hogy a parkolási díj az õ ér-
deküket szolgálja. Hiszen a
befolyt összeg új parkolókhoz
segíti Kecskemétet.

Pintér József volt az elsõ
ember térségünkben, aki hi-
telesen hirdette, hogy az üz-
leti élet fontos eleme a köz-
lekedés. Mondván: egy vál-
lalkozónak mindene van,
csak ideje nincsen. Márpe-
dig az idõ pénz.

– Én gépkocsival Buda-
pestre két-két és fél óra alatt
felérek – magyarázza a vál-
lalkozó. – Az oda-vissza öt
óra. Ha azt vesszük, az
egész napom ezzel elment.
Ha helikopterre ülök, akkor
20 perc alatt a fõvárosban
vagyok. Gyakorlatilag ezt
nem lehet felmérni értékben,
ezt a repülést nem úgy lehet
kimutatni, hogy mit keres-
tem és milyen hasznom volt
belõle, de idõnyerésben fel-
mérhetetlen. Az egész éle-
tem, sõt a cégem életét is
átváltoztatta a helikopter.
Persze, a repülés az egy na-
gyon komoly dolog. Nincs
lazaság, nincs fegyelmezet-
lenség, mindent úgy kell
tenni, ahogy az elõ van írva.
Én úgy érzem, csak az vásá-
roljon helikoptert, aki tud rá
vigyázni. És nem csak a sza-
bályokat, a törvényeket, az
elõírásokat kell betartani,
hanem a karbantartási kö-
vetelményeket is. Ha egy al-
katrésznek lejárt az ideje, ki
kell cserélni, még ha milli-
ókba kerül is. A mi gépünk
most volt kint szervizen

Svájcban, s nagyon sokba
kerültek a javítások, felújítá-
sok. De az ilyesmit házilag
nem lehet megoldani, mert
annak az a vége – amikrõl
sajnos sokat hallani napja-
inkban –, hogy az ilyen gé-
pek lepotyognak, tragédiá-
kat okoznak. 

––  SSookk--ssookk  ffoottóó  eemmlléékkeezztteett
aarrrraa,,  hhooggyy  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  hheellii--
kkoopptteerrtt  vveezzeett..  

– De ma már sem heli-
koptert, sem személyautót
nem vezetek. Ezt a pilótáim-
ra bízom jó ideje, én meg
próbálom élvezni az útnak a
szépségeit. Az ember egy öt-
hat órás tárgyalás után,
nem tud úgy koncentrálni,
ahogy az a biztonságos ve-

zetés megköveteli, ha mégis
beülne a helikopterbe, vagy
egy személyautóba, annak
elõbb-utóbb baleset lenne a
vége. Nekem nagyon jó,
hogy tudok pihenni útköz-
ben, és nem kell az út for-
galmára, vagy éppen a le-

vegõben kapott rádiójelzé-
sekre figyelnem. Azt hiszem,
bizonyos kor után mindenki-
nek ezt kellene csinálni. Az
egyik ember csak vezessen,
másik ember meg csak dol-
gozzon. 

––  MMii  aa  ttaappaasszzttaallaattaa,,  aazz  eell--
mmúúlltt  hhúússzz  éévvbbeenn  mmeennnnyyiitt
vváállttoozzootttt  aa  llééggii  kkiisszzoollggáállááss,,
ééss  mmaaggaa  aa  rreeppüüllééssii  tteecchhnnii--
kkaa??  

– Sokat. De aki légi úton
közlekedik, annak azt is vál-
lalnia kell, hogy a szigorú
követelményeknek megfelel-
jen. A legújabbaknak is. 

––  VVaann,,  aammiikkoorr  nneemm  aa
mmuunnkkááiitt  iinnttéézznnii  üüll  aa  hheelliikkoopp--
tteerrbbee,,  hhaanneemm  aa  rreeppüüllééss
sszzééppssééggéééérrtt??

– Természetesen ez is sû-
rûn elõfordul, különösen, ha
már tele a hócipõm minden-
nel. Engem megnyugtat a
repülés. Ezért gyakran felke-
rekedünk a családdal, vagy
a barátaimmal, s elrepülünk
két-háromszáz kilométerre
ebédelni, vagy egy kávét
meginni, esetleg az ismerõ-
söket meglátogatni. Elég
nagy, nyolcszemélyes a gép
és jól ki van használva, mert
sokat vagyunk a levegõben

––  RRéésszztt  sszzookkootttt  vveennnnii  aa
kkeeccsskkeemmééttii  llééggii  ppaarrááddéékkoonn??  

– A világ minden pontjára
meg szoktak hívni rendszere-
sen, s ha idõm engedi, akkor
el is szoktam menni. Kecske-
métre különösen. De nem
csak a repülés, hanem az
egyre modernebb technika
miatt is. Mert ha az ember
nem követi a fejlõdést, akkor
a saját gépét sem tudja helye-
sen fejleszteni. A mi Koala
119-esünkben az ilyen bemu-
tatóknak köszönhetõen van
ma már ellenségfelismerõ be-
rendezés, rádiótelefon, nyom-
követõ, három dimenziós
GPS...  ezek által a legmoder-
nebb kategóriába tartoznak.

––  HHaa  üüddüüllnnii  nneemm  iiss  mmeeggyy
eezzeenn  aa  nnyyáárroonn,,  eeggyy--eeggyy  bbaa--
rrááttii  ppaarrttiinn  mmiinnddiigg  sszzíívveesseenn
rréésszztt  vveesszz..  MMiillyyeenn  ééttkkeekkeett
sszzeerreett  lleeggjjoobbbbaann??  

– Imádom az igazi pacalt
és az igazi halászlevet. De
bármelyik barátom megkí-
nál a saját fõztjével, öröm-
mel elfogadom és elfo-
gyasztom, mert bármi le-
gyen az, már a tudat finom-
má teszi, hogy nekem fõzte.
A barátság minden ételhez
nagyszerû fûszer lehet...

EEbbbbeenn  aazz  éévvbbeenn  ssaajjnnooss  aa  nnyyaarraallááss  sszzóótt  eell  kkeellll  ffeelleejjtteennüünnkk  ––
mmoonnddjjaa  aa  nneevveess  kkeecceellii  vváállllaallkkoozzóó,,  PPiinnttéérr  JJóózzsseeff..  ––  MMeerrtt  ttúúll
ssookk  mmuunnkkáánnkk  vvaann,,  hháállaa  IIsstteennnneekk..  ÉÉss  jjeelleennttõõ  ffeejjlleesszzttéésseekkeett
kkeellll  mmeeggoollddaannuunnkk..  AAzz  AAddrriiáárraa  sszzeerreetttteemm  vvoollnnaa  mmeennnnii,,  mmeerrtt
nnaaggyyoonn  kkeelllleemmeess  ééss  vviisszzoonnyyllaagg  kköözzeell  vvaann..  PPeerrsszzee,,  éénn  oollyyaann
ttííppuussúú  eemmbbeerr  vvaaggyyookk,,  aakkii  ppáárr  nnaappoott  ootttt  vvaann,,  ddee  uuttáánnaa  mmáárr
vváággyyiikk  vviisssszzaa..  EEzz  hheelliikkoopptteerrrreell  ggyyoorrssaann  mmeeggoollddhhaattóó..

KUKAC Növényvédõszer, 
Vetõmag és Vasedénybolt

Kecskemét, Erdõsi Imre u. 6. 
(a Piac csarnok mögött)

Tel.: 76/477–351, Nyitva tartás: 

H-P: 7-17-ig; Szombat: 7-13-ig V: 7-12-ig.

Ajánlatunk: 
vetõmagok, növényvédõszerek, mûtrágyák,

tápoldatok, kerti szerszámok, ezer apró cikk,
amire a kertben szükség lehet! Kertészeti és

növényvédelmi tanácsadás! 
Profi kertészeknek 
– profi vetõmag!

„Jöjjön ki a piacra, rátalál a Kukacra!”

PPiinnttéérr  JJóózzsseeff  ééss  kkeeddvveenncc  hheelliikkoopptteerree



Szakemberek véleménye a megyei fociról
2008. augusztus1122 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Napos és árnyékos
oldalak

OOrreellll  ZZssoolltt--
ttaall, a Bács-Kis-
kun Megyei
L a b d a r ú g ó
Szövetség el-
nökével, az
elõttünk álló
szezon feladatairól és céljairól
beszélgettünk.

––  AA  mmaaggyyaarr  ffooccii  tteekkiinnttééllyyee
aallaappoossaann  mmeeggttééppáázzóóddootttt  aazz
uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn..  MMiiéérrtt  vváállllaallttaa
mmééggiiss  aazz  eellnnöökkii  mmeeggbbíízzaattáásstt??

– Több csapatban is meg-
fordultam játékosként, majd
sportvezetõként is tevékeny-
kedve megtapasztalhattam a
megyei bajnokságok napos
és árnyékos oldalát is. Akit
egyszer megfertõz a labdarú-
gás szeretete, az mindig tenni
szeretne érte. Én már nyolca-
dik éve töltöm be, ezt a biza-
lomra épülõ, kitûntetõ pozíci-
ót, és büszkén mondhatom a
visszajelzésekre támaszkodva,
hogy elégedettek a munkánk-
kal. Ami abból áll, hogy mi
szervezzük és bonyolítjuk le a
megyei I., II. és III. osztályú
bajnokságokat. Hozzánk tar-
toznak az igazolások, fegyel-
mi tárgyalások, játékvezetõ
küldések. Ahogy a nõi és a
kispályás versenyek kiírása, il-
letve az utánpótláscsapatok-
kal felmerülõ gondok megol-
dása is. 

––  KKoorráábbbbaann  ffeellttûûnnõõ  vvoolltt,,
hhooggyy  aazz  éélleenn  áállllóó  ccssaappaatt  ggyyaa--
nnúúss  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt  bbuukkttaa
eell  aazz  uuttoollssóó  mmeeccccsseeiitt,,  ccssaakk  nnee
kkeelllljjeenn  mmaaggaassaabbbb  oosszzttáállyybbaann
iinndduullnniiaa..  HHooggyyaann  ssiikkeerrüülltt  eezztt
oorrvvoossoollnniiuukk??  

– Néhány éve eltöröltük a
kötelezõ feljutást, így amelyik
klub nem tudta vállalni a fel-
jebb lépést, azt automatiku-
san nem soroltuk vissza, ha-
nem maradtak az adott osz-
tályban. A névadó szponzo-
rainknak óriási a szerepe,
mert a tõlük kapott pénzt visz-
szaforgathatjuk a bajnokság-
ban résztvevõ csapatokhoz.
Támogatjuk a nevezést, elvé-
gezzük a pályahitelesítést,
szerelést, labdákat adunk ne-
kik. Örömteli számomra,
hogy évek óta pozitív a szö-
vetség gazdasági mérlege. 

––  JJeelleennlleegg  mmeellyyiikk  tteerrüülleett
ookkoozz  lleeggttööbbbb  ffeejjffáájjáásstt??  

– Az ifjúsági együttesek kirí-
vó sportszerûtlenségei mellett,
sajnos néhány településen –
remélem, csak átmenetileg –
szünetel a labdarúgás, viszont
Bócsán, Pálmonostorán újra
lehet majd meccsekre járni.

Legboldogabb akkor leszek,
ha minden városban, faluban
megalakul a helyi klub. Az
idén csak tizenöt csapatos az
I. osztály. Nem tudtuk feltölte-
ni, ami arra ösztönöz ben-
nünket, hogy mindenképp
vonzóbbá kell tennünk a me-
gyei I.-ben való indulást. Sze-
retnénk megõrizni kapcsola-
tunkat a környezõ megyékkel
is.

––  AAzz  NNBB  II--eess  KKTTEE  mmiillyyeenn
hhaattáássssaall  lleehheett  aa  mmeeggyyee  llaabb--
ddaarrúúggáássáárraa??  

– Az élet minden területén
fontos a példa- és jövõkép a
fiatalok számára, ezért is jó a
közelben lévõ NB I-es csapat,
ami célt adhat a gyerekek szá-
mára: kemény munkával õk is
eljuthatnak erre a szintre.

Nem szereti: imádja!
LL oo ss oo nn cc zz yy

LLáásszzllóó,, a Bács-
Kiskun Megyei
L a b d a r ú g ó
Szövetség fõtit-
kára végigjárta
a ranglétrát:
Játékos pályafutása befejezé-
se után húsz évig edzõként
dolgozott, késõbb az MLSZ
instruktoraként tevékenyke-
dett, jelenleg pedig a KTE
ügyvezetését is ellátva végzi
fõtitkári teendõit. Bevallása
szerint, nem szereti focit, ha-
nem imádja. Ezért nem tud
elszakadni a labdarúgástól,
immár több évtizede. Megál-
lás nélküli munkájának is az
eredménye a szövetség stabil
anyagi helyzete. 

––  OOrrsszzáággooss  sszziinntteenn  nneemm  jjeell--
lleemmzzõõ  aa  kklluubbbbookkrraa,,  sszzöövveettsséé--
ggeekkrree,,  hhooggyy  ppoozziittíívv  aa  ggaazzddaa--
ssáággii  mméérrlleeggüükk!!  HHooggyyaann  ttuudd--
ttáákk  eezztt  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmeeggyyéé--
bbeenn  eelléérrnnii??  

– Tudomásul kell venni,
hogy a gazdaság határozza
meg a labdarúgás helyzetét.
Örömmel újságolhatom,
hogy elsõsorban névadó
szponzorainknak köszönhetõ-
en, soha nem álltunk még
ilyen jól anyagilag. Hétezer
nyilvántartott labdarúgó tar-
tozik hozzánk, és a játékveze-
tõkkel kapcsolatos összes ad-
minisztrációs feladatot is mi
végezzük el. Valóban úgy tû-
nik, mintha tízszer annyit dol-
goznánk, mint az elmúlt évek-
ben. Az átigazolási idõszak-
ban pedig, mindenki az utol-
só héten fordul hozzánk, így
fellélegzünk, ha végre lezajlik.

––  AAzz  uuttáánnppóóttllááss  hheellyyzzeettee
sseemm  ttúúll  rróózzssááss..

– Sajnos csak hét-nyolc
klubnál foglalkoznak kiemel-

ten a gyerekekkel. Hiába ren-
dezünk évente korosztályos
kiválasztókat, akad olyan
csapat, ahonnan el sem en-
gedik a játékosokat. Hibának
tartom, hogy megszûntették a
Bozsik-programot, a mostani
próbálkozás pedig, nem tud-
ja betölteni a funkcióját, de
hát mindent a pénz mozgat…

––  MMiiéérrtt  sszzûûnntt  mmeegg  ttööbbbb  ttee--
lleeppüülléésseenn  iiss  aa  llaabbddaarrúúggááss??

– Azért, mert az önkor-

mányzatoknak nincs pénzük
a sportra, így teljesen sze-
mélyfüggõvé vált a támoga-
tás. Ha nincs egy helyi vállal-
kozó, aki segítene, akkor
gyakorlatilag ott vége a foci-
nak. Pedig a falunapokon kí-
vül, szinte csak ez a legcsodá-
latosabb játék tudná biztosí-
tani a szórakozást az ott élõ
embereknek.  Sajnos ez egy-
ben az ország tükre is.

––  MMii  tteesszz  jjoobbbbaatt  aa  kkiisseebbbb
tteelleeppüülléésseekknneekk,,  hhaa  éévveekkiigg  aa
mmeeggyyeeii  bbaajjnnookkssáággbbaann  mmaa--
rraaddnnaakk,,  vvaaggyy  TTiisszzaakkééccsskkee  ééss
AAkkaasszzttóó  ppééllddáájjáátt  kköövveettvvee,,
mmeeggpprróóbbáállnnaakk  eelljjuuttnnii  aazz  NNBB
II--iigg,,  NNBB  IIII--iigg,,  hhooggyy  uuttáánnaa
hhoosssszzúú  iiddõõrree  eellttûûnnjjeenneekk  aa  llaabb--
ddaarrúúggááss  ttéérrkkééppéérrõõll??

– Ahol felelõs vezetõk van-

nak, ott tudnak hosszú távra
is tervezni. Eleve halálra volt
ítélve Kécskén az NB I-es ka-
land, utána évekig meg is
szûnt a futball a városban.
Nem szabad túllépni a hatá-
rokat, mert utána a mély gö-
dör következik. 

––  GGaazzddaagg  ffoocciiss  mmúúllttjjáábbóóll
eemmllíítteennee  éérrddeekkeesseebbbb  eesseettee--
kkeett??

– A Hetény-Dusnok mérkõ-
zésen történt néhány éve,

hogy az egyik játékosomat
felrúgták a kezdõkörben, utá-
na ápolták, majd játékvezetõi
labdával folytatódott a
meccs. Lepattintotta a bíró a
lasztit, a csapatom csatára
pedig kapura küldte. Ritkán
látható nagy gól lett belõle,
akkora, hogy az ellenfél még
reklamálni is elfelejtett, tán
még meg is tapsolták pá-
ran…

Aki örömmel segít

KKaarrááddii  SSáánnddoorr az ingatlan
építéssel és értékesítéssel is fog-
lalkozó ASK-BAU Kft. cégveze-
tõje, a megyei III.-as bajnokság
északi csoportjának névadó
szponzora. Fiatal korától szeret
focizni, és meccsre járni. Nem-

csak anyagilag, markáns véle-
ményével is segíteni igyekszik.

– A szívemhez mindig is kö-
zel állt a labdarúgás. Gyer-
mekkorom óta játszom, jelen-
leg is heti két alkalommal ker-
getjük a labdát a barátaimmal.
Olyan sportágat szerettem vol-
na támogatni, amit magam is
szívesen ûzök, így örültem,
amikor megkerestek a szövet-
ségbõl. Nem üzleti megfonto-
lásból vállaltam el, hanem any-
nyi szép élményt adott már ne-
kem a foci, hogy végre tenni is
akartam érte. Egyébként is kis
lépésekben tervezem a jövõt,
eddig mindig sikeres volt ez a
taktikám.

––  MMiitt  vváárr  aazz  iiddeeii  bbaajjnnookkssáágg--
ttóóll??

– Elsõsorban a játékosok
magatartásán kellene változ-
tatni, akár keményebb szankci-
ók árán is. A viselkedésük ha-
tással van a nézõtéri hangulat-
ra és rossz irányba tereli a szur-
kolást. A durvaság, trágárság
nem való a pályára, elvégre ez
csak egy játék.

––  MMeellyyiikk  eeggyyüütttteessnneekk  sszzuurr--
kkooll??

– Nincsenek kedvenc csapa-
taim. Engem a jó meccs érde-
kel, legyen szó megyei III-as,
vagy BL találkozóról. Láttam
már mindkét kategóriában él-
vezhetõ és csapnivaló össze-
csapást egyaránt. Rendszere-
sen járom a pályákat, sokszor
megfordultam külföldön is, na-
gyon tudok értékelni egy-egy
szép megoldást. 

––  MMiibbeenn  vváállttoozzttaattnnáá  mmeegg
ggyyöökkeerreesseenn  eezztt  aa  ssppoorrttáággaatt??

– Jó lenne ebben is a nyuga-
tot követni, bevezetni a profit-
orientált labdarúgást. A teljesít-
ményt fizessék meg, ne a sem-
mit támogassák hatalmas ösz-
szegekkel. Több komolyság
kellene a vezetõk részérõl is, ne
a játékos-uralom legyen, mint
a legtöbb csapatnál. Ezért is
örülök a KTE sikerének, mert
úgy látom, az általam is kedvelt
szemlélet meghonosodott a

klubnál, és csak ez vezethet
eredményekre. Valami azt súg-
ja, látunk még nemzetközi mér-
kõzéseket is…

AASSKK--BBAAUU  KKFFTT..
66004444  KKeeccsskkeemméétt,,

ZZaallaaggyyöönnggyyee  úútt  1133..
TTeell..::  0066--3300//99--445555--883333

FFaaxx::  0066--7766//447722--446655

Visszatér a futballguru?

SSttaaddlleerr  JJóózzsseeff, a közismert
vállalkozó – aki-
nek kalandos
életérõl immár
könyv formájá-
ban is megtud-
tunk érdekes tör-
téneteket – pá-
lyafutásának szerves részét ké-
pezi a futball. Néhány éve még
NB I-es klub tulajdonosa volt
Akasztón. Mondhatni: ezer
szállal kötõdik a focihoz, sõt
természetes számára, hogy tá-
mogassa a megyei labdarú-
gást. 

– A tanyánkon ahol felnõt-
tem, legeltetés közben nap-
hosszat rúgtam a bõrt az össze-
eszkábált kapuba. Sajnos nem
lehettem focista, de a mai na-
pig imádom ezt a játékot. 

––  NNeemm  mmeegglleeppõõ,,  hhooggyy  sseeggííttii
aa  kkiiss  ccssaappaattookkaatt..  

– Mindig is támogattam
õket, mert nehéz helyzetben
vannak, nem venném a szí-
vemre, ha még mélyebbre
süllyednének. Rengeteg sport-
felszerelést osztottam már szét
közöttük. Meccsre járni nem
igazán tudok, mert a munkám
leköti minden idõmet, de szur-
kolok.

SSttaaddlleerr  ÜÜzzlleett  
SSoolltt,,  KKeeccsskkeemmééttii  úútt  8866..

KKiilleennccvveennöött  ccssaappaatt  rréésszzvvéétteelléévveell  mmeeggkkeezzddõõddtteekk  aa  mmeeggyyeeii
llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáággookk  kküüzzddeellmmeeii..  AA  ttööbbbbssééggéébbeenn  aammaa--
ttõõrr  ffoocciissttáákk  mméérrkkõõzzéésseeiirree  kkeevveesseebbbb  ffiiggyyeelleemm  iirráánnyyuull,,  ppee--
ddiigg  lleellkkeesseeddééssbbeenn  ggyyaakkrraann  ffeellüüllmmúúlljjáákk  aazz  NNBB  II--eess  eeggyyüütt--
tteesseekk  sszzttáárrjjaaiitt  iiss  ééss  eeggyy--eeggyy  sszzoommsszzééddssáágg  rraannggaaddóójjáárraa  kkíí--
vváánnccssiiaakk  aannnnyyiiaann,,  mmiinntt  aa  RREEAACC  vvaaggyy  aazz  MMTTKK  hhaazzaaii
mmeeccccsseeiirree..  FFeellkkeerreessttüünnkk  nnééhháánnyy  nneevveess  sszzaakkeemmbbeerrtt  aa  mmee--
ggyyéébbeenn,,  hhooggyy  kkiikkéérrjjüükk  vvéélleemméénnyyeeiikkeett,,  éésszzrreevvéétteelleeiikkeett..  

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa,,  bbiizzoonnyyáárraa  ssookkaakkaatt  mmeegglleepp,,  hhooggyy  lleehheettssééggeess  iillyyeenn  rröövviidd  iiddõõ  aallaatttt  nnuulllláá--
rróóll  ffeellssõõffookkúú  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteennnnii..  TTaalláánn  aazz  iiss  sszzeerreeppeett  jjááttsszzootttt  eebbbbeenn,,  hhooggyy  ÖÖnn  ggyyaakkoorrllóó
nnyyeellvvttaannáárr??

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 

––  TTuuddttoommmmaall  ppoonnttoossaann  nnééggyy  hhóónnaappppaall  aazz  uuttáánn,,  hhooggyy  eellõõsszzöörr  kkeezzéébbee  vveettttee  aa  ttaannaannyyaaggoott,,
9900%%  kköörrüüllii  eerreeddmméénnnnyyeell  aa  nnaapp    lleeggjjoobbbb  sszzóóbbeellii  vviizzssggáájjáátt  pprroodduukkáállttaa  ––  ffeellssõõffookkoonn!!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40
órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a mindennapos munka után ne-
kiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb lec-
kékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelensé-
gekkel.

––  ÖÖnn  eeggyy  sszzeemmééllyybbeenn  „„kkrreeaattíívv””  nnyyeellvvttaannuullóó  ééss  aa  hhaaggyyoommáánnyyooss  mmóóddsszzeerreekkeett  iiss  ttöökkéélleettee--
sseenn  iissmmeerrõõ  nnyyeellvvttaannáárr..  ÍÍggyy  rriittkkaa  rráállááttáássaa  lleehheett  aa  sszzaakkmmaaii  kkéérrddéésseekkrree  ééss  hhiitteelleess  vvéélleemméénnyytt
mmoonnddhhaatt..  MMii  ee  mmóóddsszzeerr  ffaannttaasszzttiikkuuss  ssiikkeerréénneekk  kkuullccssaa??  MMiittõõll  iiggaazzáánn  úújjsszzeerrûû  ééss  hhaattéékkoonnyy  aa
KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuullááss??  

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tan-
anyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kí-
vánják eddigi tudásukat. 

––  ÖÖnn  ppeeddiigg  kkeeddvveess  GGiinnaa,,  ttíízz  hhéétt  aallaatttt  ssiikkeerreess
kköözzééppffookkúú  CC  nnyyeellvvvviizzssggáátt  tteetttt,,  rrááaaddáássuull  eeggyyéénnii  ttaa--
nnuulláássssaall,,  ttaannáárrii  sseeggííttsséégg  nnééllkküüll,,  eeggyy  eeggyyeeddii  nnyyeellvv--
ttaannuulláássii  mmeettóódduussssaall..  IIggaazz??

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanu-
lás egyéni bajnoka Magyarországon. 

––  MMiittõõll  mmááss  ééss  mmiittõõll  iillyyeenn  ssiikkeerreess  eezz  aa  mmóódd--
sszzeerr??  

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõriz-
ni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan
kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! A két oktatócsomag és a CD mi-
nõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.

––  MMiillyyeenn  nnyyeellvveekkbbõõll  hhoozzzzááfféérrhheettõõ  aa  KKrreeaattíívv  NNyyeellvvttaannuulláássii  MMóóddsszzeerr  ééss  mmeennnnyyiibbee  kkeerrüüll??
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag,

a két oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költsé-
geinek felel meg.

––  ÚÚggyy  ttuuddoomm,,  KKeeccsskkeemméétteenn  lleesszz  vváássáárrlláássssaall  eeggyybbeekkööttöötttt  tteerrmméékkbbeemmuuttaattóó,,  aammeellyyeenn  ÖÖnn--
nneell  sszzeemmééllyyeesseenn  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk..

– Igen, sszzeepptteemmbbeerr  33--áánn  ééss  1100--éénn a MMûûvvhháázzbbaann  1177--1199 óráig a tananyagokat bárki meg-
tekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási mód-
szerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel
akár problémáival!

––  KKeeddvveess  BBllaannkkaa  ééss  GGiinnaa,,  ssookk  ssiikkeerrtt  aa  ttoovváábbbbii  nnyyeellvvttaannuulláásshhoozz!!
BBeehhrriinngg  BBaalláázzss  2200//994466--0077--2244,,  wwwwww..kkrreeaattiivvnnyyeellvv..hhuu

MMoollnnáárr  FFeerreenncc  eellnnöökkssééggii  ttaagg,,  aa  mmeeggyyeeii  mmáássooddoosszzttáállyyúú  ffooccii--
bbaajjnnookkssáágg  nnéévvaaddóó  sszzppoonnzzoorraa,,  aa  MMoollnnáárr  EElleeffáánntt  FFaatteelleepp  ttuullaajj--
ddoonnoossaa  aaddttaa  áátt  lleegguuttóóbbbb  aazz  áággaasseeggyyhháázziiaakknnaakk,,  aa  bbaajjnnookkccssaa--
ppaattoott  mmeeggiilllleettõõ  eelliissmmeerréésstt..


