Hírös Hét Fesztivál

A Porta Egyesület népes csapata
hónapok óta készül az idei Hírös
Porta Hétre, számos rendezvényt
hirdettünk meg és bonyolítunk le.
Toronyórát adtunk, remekmûvek
kerültek a falra a galériánkban, és
jeles szakemberek tartanak elõadásokat történelemrõl, mûvészetrõl, környezetvédelemrõl. Képünk a
rendezvénysorozat megnyitóján készült, amikor dr. Zombor Gábor
polgármester a világhírû Aurin
Énekkar társaságában megnyitja a
hagyományok fesztiválját.

Négyszemközt
Király Józseffel

9. oldal

Antológia Kiadó és
Nyomda

7. oldal

Kedves Olvasó!

Felszentelték a hetényi toronyórát
– Nagy nap ez a hetényiek számára, hiszen egy
régi álom valósult meg azzal, hogy a kecskeméti Porta Egyesületnek köszönhetõen, felszentelhetjük templomunk új toronyóráját. –
Ezekkel a szavakkal köszöntötte augusztus 20-án híveit
Mezei Ferenc atya, a Jézus
Szentséges Szívének szentelt
római katolikus templom
lelkésze.
Az ünnepi szentmisén, a
helyi hívek mellett jelen voltak az óra létrejöttében segítõ kezet nyújtók is. Többek
között a Szilvási család, akik

a legnagyobb mértékben
támogatták a majd másfél
millió forintos idõmérõ
megalkotását.
Ez a szerkezet attól különbözik a többi toronyórától,
hogy számlapjain hordozza
azoknak a nevét, akik az elkészítését támogatták, illetve akiknek emlékül szánták.
Így kerülhetett fel rá annak
az öt erdésznek a neve is,
akik valaha sokat tettek a
terület erdõsítéséért és gondozásáért.
Ferenc atya prédikációjában példaként kiemelte
Szent István erõs hitét, hogy

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

Támogatók
A hetényegyházi templom toronyóráinak elkészítését támogatták:
Fõszponzor: Szilvási József
és családja. Szponzorok:
Polár Stúdió, Trungel Ilona,
Bodor Imre, Bodor Sándor,
KEFAG Zrt., Andrássy Ákos.
J&T Benzinkút

Ettõl a héttõl kezdve lapunk
megvásárolható az újságárusoknál, 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 bevételt teljes egészében – és közvetlenül a terjesztõtõl – a Karol
Wojtyla Barátság Központ építésére (Kecskemét, Egressy u.
5.) fordítja majd. Aki tehát áldoz 200 forintot lapunkért, nem
csak egy – reményeink szerint –
érdekes képes magazint kap,
de részese lehet egy nagy és jelentõs karitatív akciónak is, tagja lehet a jó szándékú segítõk
népes családjának. Köszönjük
segítségét és bizalmát!

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

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.
Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel.: 76/505-268 és 70/311-65-48

Kecskemét, Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: 76/494-382; 20/3494-382,
Fax: 76/504-428
www.furediautosiskola.hu
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Megszépült a szentkirályi templom

Reneszánsz

gyarság elsõ és legnagyobb szentjét, aki tudatosan a krisztusi tanítás kõsziklájára építette
a nemzetet és a hazát,
és aki Jézus követésében maga járt elõl.
Az eseményt még fontosabbá és emlékezetesebbé tette, hogy ez alkalommal szentelték fel
a megszépült, külsejében teljesen felújított
katolikus templomot.
– 2003-ban indult ez
a történet – mondta a
rekonstrukciós munkákról Kutasi Ferenc, Szentkirály alpolgármestere.
– Akkor döntött úgy a
falu képviselõtestülete,
hogy megpróbál erre a
célra anyagi forrást szerezni. Tavaly aztán, az
érsek úr segítségével, és
Puskás Mihály plébános
atya lelkes közremûködésével, megindulhattak a felújítási munkálatok. A templom megszépült külseje szentkirályi
mesterek keze munkáját
dicséri.

Háromszoros ünnepre
gyûltek össze augusztus
20-án Szentkirályon, a
katolikus templom udvarán. Szent István –
idén 107. alkalommal
rendezett – búcsúünnepén. Húsz fiatalnak
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, aki ünnepi miséjében kiemelte, milyen nehéz feladatot jelent napjainkban Krisztust képviselni a világban. Szent Istvánnal
kapcsolatban hangsúlyozta: nemcsak az államalapítót ünnepeljük
benne, hanem a ma-

Az idei esztendõ a reneszánsz éve. Ebbõl az alkalomból kiváló elõadó, prof. Prokopp Mária mûvészettörténész fogadta 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 elnökének társaságában látható.

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

Százéves a helvéciai templom
Nagy ünnep egy egyházközség életében, ha templom fennállásának századik évfordulóját köszöntheti. Ráadásul itt – a hívek
összetartozását is dicsérve
és bizonyítva – egy kívülbelül megújított egyházat
is szentelhetünk Nagyboldogasszony ünnepén. –
Ezekkel a szavakkal adott
hangot örömének köszöntõjében dr. Bábel Balázs,
kalocsai-kecskeméti érsek
a napokban Helvécián.
A helyi templomparkban
tartott ünnepi hálaadó misére és az ünnepségre
meghívást kapott a Porta
Egyesület Katolikus Munkacsoportja is, melyet Molnár Ferenc képviselt. Mint-

egy félezer hívõ volt jelen a
helytörténeti jelentõségû
vizitáción. Dr. Bábel Balázs
homiliájában szólt a Mária-tisztelet fontosságáról
és buzdításában olyan hitet, elkötelezettséget és

olyan végsõ boldogságot
kívánt az ünnepség 14
bérmálkozójának, amilyen
Szent József jegyesében
élt.
A szentmisét körmenet
zárta.

Támogatók:
Molnár Fa- és
Építõanyag
Kereskedés
Orgoványi
Takarékszövetkezet
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A cirkusz

25 éves a kecskeméti Ráday Múzeum

Kelyhek, kövek, ketyegők
Igazán sokoldalú gyûjteménnyel várja Kecskeméten a
mûvészet- és egyháztörténet iránt érdeklõdõket, a szép
tárgyak, a különleges órák szerelmeseit, az izgalmas ásványok és õslénytani leletek titkainak kutatóit a megnyitásának 25. évfordulóját ünneplõ Ráday Múzeum.

A világkultúra gyöngyszemei sorozatban elsõként
Henri Toulouse-Lautrec litográfiáit tekinthetik meg az
érdeklõdõk a kecskeméti
Porta Egyesület Kossuth téri

dísztermében. A cirkusz címû tárlat augusztus 31-ig
látogatható, naponta 10tõl 18 óráig. (A belépõ felnõtteknek 1000, diákoknak
350 forint.)

Rajzos környezet

A kecskeméti Ókollégium épületében az
intézmény
kiállítási
anyaga évszázadokat átölelve mutatja
be a reformáció ízlésvilágát, tárgykultúráját, így a
református templomok régi
berendezési tárgyait, a csodálatos, festett asztalos
munkákat, az ötvösmûvészet és az ónmûvesség remekeit, a textilmûvészeti alkotásokat. Tavaly szeptembertõl lehet megtekinteni
azt a kiállítást is, amely a
125 éve született Ravasz
László emléke elõtt tiszteleg, aki 1921. és 1948. kö-

zött a Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt.
A Ráday Múzeumban az
egyháztörténeti gyûjtemény
mellett két – témájában
egészen más, de igen érdekes – kiállítás is látható.
Fuxreiter András ásványgyûjteménye különleges kõzetekkel, a Föld öt kontinensérõl származó ásványokkal,
õsmaradványokkal, dinoszaurusz-lábnyommal, mamutcsontokkal, borostyánba
zárványosodott rovarokkal
várja az efféle érdekességeket kedvelõket. Hanga István ismert órásmester többszáz darabos gyûjteményének legszebb darabjait mutatja be a másik érdekes kiállítás, ahol az idõmérõ

szerkentyûk mellett egy harmincas évekbeli órásüzlet
eredeti berendezése is látható.
A látogatókért azonban,
ma már meg kell küzdeniük
a múzeumoknak. Dr. Fogarasi Zsuzsa, az intézmény
igazgatónõje mégis derûlátóan fogalmaz a jövõt illetõen.
– Remélem, hamarosan

felnõ majd egy
olyan generáció,
amelyik
újból
meglátja az értéket
múltunk és kultúránk tárgyi szépségeiben. Ezért tartok nagyon fontosnak mindenféle
múzeumpedagógiai munkát. Szívesen fogadjuk az
érdeklõdõ iskolákat, órákat tartunk,
ha van erre igény.
A kisebb és nagyobb diákok számára múzeumpedagógiai
kiadványt készítettünk, és azt
eljuttattuk minden oktatási
intézetbe, hogy élõbbé és
aktívabbá tegyük a kapcsolatunkat. Talán a visszajelzés
még nem olyan, mint ahogy
reméltük, de bízom abban,
hogy a múzeum szeretõ pedagógusok igyekezete és a
mi kitartó munkánk meghozza a változást.

Porta−ajándékok iskolakezdésre
Immár
hagyomány,
hogy a Porta Egyesület
aktivistái a nyári képzõmûvész
táborokban
részt vevõ gyermekeknek külön foglalkozásokat tartanak. A természet és környezetvédelem témakörében szervezett rajzversenyeket a
“Környezettudatos nevelés óvodától a fõiskoláig” címû programjuk keretében szervezik. Az

eddigi együttlétek során, mintegy 60 fiatal
készített
különbözõ
technikával
képeket,
melyek közül jó néhány
remek alkotásnak tûnik.
A produkciók többségét
alkalmasnak látják a
szakemberek arra, hogy
õsz folyamán egy kiállításon bemutassák, ahova az ifjú mûvészek szüleit, iskolatársait és nevelõiket is meghívják.

Kecskemét Kenyere
A fõtéri pékversenyen is
megkóstolhatták a látogatók Kecskemét Kenyerét. A szakmai zsûri a
hetényegyházi lökösházi
kenyeret ítélte a legjobb-

az ajándéktáskában – melyeket a Megyei Vöröskereszt vezetõje, 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 elmondta: ezután is megtesznek mindent, hogy a szeretet és az elfogadás jegyében, II. János
Pál szellemének megfelelõen
támogassák a rászoruló embereket, családokat.

Harminc kecskeméti gyermek kapott csütörtökön iskolakezdési ajándékcsomagot
a Wojtyla Barátságközpontban. Valamennyi kisfiú és kislány az idejáró, szociálisan
nehéz sorsú vagy hajléktalan
rászorulók gyermeke, illetve
közeli hozzátartozója volt.
A Porta Egyesület szervezésében harmadik éve megrendezett nyárvégi akció a szeptemberi tanszervásárlás súlyos gondján igyekezett segíteni. A kezdetek óta jelentõsen megnõtt a szociális központ támogatóinak köre, így

nak. Aki a legfinomabb
kenyeret szeretné enni,
megvásárolhatja a kecskeméti piaccsarnokban a
Muffin Corner Kft. standján.

Pollen
invázió
Zajlik a parlagfû tömeges virágzása. A Porta Egyesület szakemberei azt tapasztalták szemléik
során Kecskeméten, hogy a pekingi olimpiai játékok alatt sokan
megfeledkeztek a gyomirtásról.
Pedig a kedvezõ csapadékos, de
meleg idõjárás következtében, az
eddig zavartalanul fejlõdõ parlagfû tövek valóban hatalmas
méreteket öltöttek, s a kaszált területeken is rendkívül gyors az újrasarjadzás.
Megoldás csak a közös fellépés lehet. Vegye elõ mindenki a
kaszát, ne másoktól várja a
megoldást! És szóljunk rá nyugodtan a lusta szomszédra, hogy
vágja már le a gazt! Ha nem
hajlandó, jelentsék be a hatóságnak, vagy a Porta Egyesületnek! Kecskeméten évek át javult
a pollen-helyzet. Ne hagyjuk,
hogy újra a gyom uralkodjon rajtunk!

Vérüket adták
A mostani volt a harmadik alkalom, hogy az államalapítás ünnepén kivonult a véradóállomás
Kecskemét fõterére. A véradóbuszban 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 többre számítottak, csakhogy sokan
ilyenkor még nyaralnak. Olyan
jelentkezõ is akadt, aki vérszegénység miatt nem lehetett most
donor, vagy csupán azért, mert
otthon hagyta a TB-kártyáját.
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A Trifont család finomságai
Kecskemét híres pecsenyés vállalkozója, a Trifont család, évtizedek
óta járja az országot ízletes, csábító csemegéivel.
Ma már egyre több rangos fesztiválnak keresett
vendéglátói. Nehéz választani a gazdag ajánlataikból, de úgy tûnt, a
legnagyobb sikere Kecskemét fõterén a fõtt csülöknek volt, amit mindig
szívesen fogyaszt a hagyományos konyha barátja, dr. Bódóczki Lász-

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

JACUZZI – SZAUNA – INFRASZAUNA

SPORTOLJ! GYÓGYULJ!
PIHENJ!

TISZA-PARTI TERMÁLFÜRDÕ
CAMPING TISZAKÉCSKE
GYÓGYVÍZ – USZODA
– APARTMANOK

Telefon: 76/441-363,
www.thermaltiszapart.hu
Nyitva: minden nap
9-20 óráig
Egészségpénztárakkal szerzõdött
szolgáltató. Használja ki Ön is!

ként köszöntött a Hírös
Hét Fesztiválon a Trifont
család.

2008. augusztus

2008. augusztus
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Polgár Pincészet

Borétterem és Bortrezor
Polgár Zoltán és felesége Katalin, több mint 30 éve készítették el elsõ saját boraikat. A kezdeti években kékfrankos
és hárslevelû szõlõbõl érlelt nedûkbõl még mindig van
néhány palackkal a pincéjükben amik az évek során csodálatos zamatú, mézillatú, aszalt sárgabarackra emlékeztetõ ízû, száraz borokká nemesedtek. Sokan kérdezik a titkot, hogyan õrizték meg ezek a borok ilyen hosszú idõn
át tartásukat, hogy lettek egyre szebbek, finomabbak.
– A magyarázat egyszerû –
mondja Polgár
Zoltán –, gondosan mûvelt, ép
szõlõbõl, az elõdeinktõl tanult
módon érlelve,
türelmes és természetes borkezelés után töltöttük
palackba
õket. Növényvédõ szerek helyett
inkább
sokat
zöldmunkáztunk, kapáltunk.
Amikor a gyerekeink cseperedtek, már õk is kijártak velünk a szõlõbe segítetni.
A Polgár Pincészet hitvallása ma is az, hogy a hagyományokat tisztelni kell a szõlõmûvelésben és a borkészítésben egyaránt. Arra törekedve fejleszti szaktudását a
Polgár család, hogy a szõlõbõl 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 körülmények között neveljük a szõlõt,
nem alkalmazunk semmilyen
vegyszert a gyom- és a rovarirtáshoz – árulja el a családfõ. Csak a természetes védekezés módszereit alkalmazzuk, ahogy régen a nagyszüleink, dédszüleink tették. A
természetes módszerek elkísérik a szõlõt azon az úton is,
amelyen borrá nemesedik.
1990-ben alapították meg
Polgár Zoltánék a saját vállalkozásukat, és hosszú évek

®

kemény munkájával alakult
ki a mai Polgár Pincészet. A
tároló és érlelõ pincével, a
Bortrezorral® – melyet elsõként õk hoztak létre az országban és a nevet is levédették – a panzióval, melyet folyamatosan bõvítnek, s a hamarosan Budapesten a Király
utcai Domina Hotelben megnyíló Polgár Borétteremmel
és Bortrezorral®.
A fõvárosi étterem mind arculatában, mind a már megszokott íz világgal sokban hasonlít a villányi nagytestvérére. A család által nyújtott bérleti szolgáltatás szintén megtalálható lesz, így aki otthonában nem tudja megfelelõ
körülmények között tárolni
borait, mostantól bérelt trezorjában óvhatja meg azoknak minõségét. Az étterem kitûnõen alkalmas baráti, családi összejövetelekre, valamint üzleti konferenciákra is,
melyet a magas színvonalú
tradicionális, de mégis modern környezet, a személyzet
szakértelme és kedvessége
fog felejthetetlenné tenni.
Polgár Étterem és Bortrezor®
Budapest, Király u. 20.
Tel.: 1/328-3000
Polgár Pincészet
Villány, Hunyadi u. 19.
Tel.: 72/492-194
info@polgarpince.hu,
www.polgarpince.hu

Villányi Vylyan Pincészet

Kecskeméti a főborászuk
„Hitvallásunk egyszerû, mint a természet, egyszerû,
mint a napsütés… Olyan borokat készíteni, amelyek
tisztán, és õszintén adják vissza a bennük lévõ sokszínûséget…” – olvastuk a Vylyan-hitvallás soraiban. Aki
kóstolta boraikat, vagy járt már a kisharsányi pincészetnél – a villányi borvidéken, a Dobogó dûlõ szívében –, talán érezhette is ezt.
– Mint tudjuk, a szõlõtõl
a borig hosszú az út…
– Így igaz. Éppen ezért,
a mi filozófiánk lényegében a szõlõben folytatott
munkán nyugszik, hiszen
kiváló bort csak kiváló
szõlõbõl lehet készíteni –
nyilatkozta
lapunknak
Ipacs Szabó István, a
Vylyan Pincészet kecskeméti származású fõborásza. – A 2008-as nemzetközi versenyekre eddig
még nem neveztünk sok
borral, legtöbbjükkel jövõre próbálunk szerencsét. A
Montenuovo Cuvéet –
mint a népmesék legkisebb királyfiát – indítottuk
útjára, s nem is tért haza
üres kézzel: Franciaország
egyik legnagyobb borversenyén (Challenge International du Vin) és a nagypresztízsû londoni Decanter
WWA-n Bronzérmet kapott,
a Concours Mondial de

Bruxelles világversenyrõl
pedig elhozta az egyetlen
magyar aranyérmet.

– Hazai pályán mivel
büszkélkedne?
– Itthon talán a 2006-os
Vylyan Cabernet Franc lopta be magát legjobban a
szívekbe, a Villányi Borverseny Nagyaranyérmese
lett, a „Szeged Város
Bora” és „Baranya megye vörösbora” címet is
viselheti. A legfrissebb
hír a magyar borok legkomolyabb seregszemléjérõl, a Pannon Bormustráról érkezett: a
2006-os Vylyan Merlot
és a Montenuovo
Cuvée Csúcsbor lett.
– A Hírös Borvároson
olvasóink is találkoz hatnak önökkel, illetve
nagyhírû termékeikkel.
Mit ajánl a borfesztivál
vendégeinek?
– A fent említett nedûket mindenképpen.
De aki a 2006-os prémium borok (Cabernetk, Merlot, Pinot) elõtt könnyedebb vöröset választana, annak ajánlom az érett,
zamatos, jó ivású Villányi
Vörös Cuvéet, amit nevezhetnénk akár a nyár vörösborának is. Egészségükre!

Étlapon a Csík Zenekar
Jóféle ételek, kellõen megválasztott bor és magyar
muzsika. A Kecskeméti Csárda fõnöke Kulman Sán dor szerint ebben áll a nagy titok. Meg persze ezer nyi részletkérdésben, amit ugyanannyira komolyan
kell venni, mint a fontos dolgokat. Mostantól pedig
még zamatosabb lesz a pörkölt, jobban csúszik a
bor, hiszen a gasztro-kéjenceknek újfajta élménnyel
kedveskedik a házigazda: szeptembertõl a 20. jubileumát ünneplõ Csík Zenekar zenél majd havonta
egyszer a csárdában.
A nyár lapos volt, mint
mindig, turista alig téved
a központtól néhány lépésre található kis utcácskába, és sose tudja meg,
mirõl maradt le. De majd
õsszel visszatér minden a
szokásos kerékvágásba: a
Kecskeméti Csárda zsúfolásig megtelik ebédidõben és estefelé, foglalás
nélkül megint nehéz lesz
asztalt találni. Szeptembertõl többször kerül terítékre a grillezett sültes tányéros, ugyanis ez Csík
József kedvence, aki legalább egyszer egy hónapban betér majd ide afféle
házi koncertre. A csárda
vezetõje úgy gondolta ezzel is emeli a szolgáltatások színvonalát, hiszen a
teltházas estéket létszámban 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 mindennapokba a Kecskeméti Csárda: az alföldi világ
ízeit, színeit, hangjait. A
hagyományokra kényesen
ügyelõ vendéglõ közel
100-féle ételt vonultat fel
étlapján, a javát a családi receptekbõl, másrészt
az alföldi tanyavilágból
hozták a szakácsok. És
mert nagyanyáink bõségesen fõztek, és ugyan-

ilyen bõkezûen szedtek,
ezért itt is igazodnak ehhez a szokáshoz, súlyra is
komoly – egy-két kilós –
fogásokkal egyensúlyoznak a felszolgálók, amivel az elõször idelátogatók 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 érdemes hazait kortyolni,
abból is, ha lehet alföldit,
nem többet, csupán egy
pohárkával, de azt minden nap. Hiszen ez is fontos része az étkezési kultúránknak: kis hazánkból
nézve, szerinte csak így
kerek a világ…
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Gutenberg méltó örökösei
A nagy
elődre
emlékezve

Gépberuházások az STI Petõfi Nyomda Kft.-nél

Elvárásokat túlszárnyaló szakértelemmel

Az emberi mûvelõdéstörténet új korszaka kezdõdött a
15. század közepén Gutenberg találmányával. 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 készítéA nagy múlttal rendelkezõ kecskeméti Petõfi Nyomdának máris sikereket hozott a tavaly júniusi tulajdonosváltás. A német STI Csoporthoz való
csatlakozás beváltotta a hozzá fûzött
pozitív reményeket. Az STI vezetõ
szerepe egyre jobban megerõsödni
látszik a kelet-közép európai régióban is. Az új tulajdonos szakmai befektetõ, Németországban piacvezetõ
a karton csomagolóanyag és display
se. A kézzel írott könyv (kódex) mellett megjelent a
nyomtatott könyv, amelynek
döntõ szerepe lett a mûveltség 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 született,
a
németországi
Mainzban. Találmánya alkalmazásának pontos idõpontja ismeretlen, ezért a
könyvtörténeti kutatók az
1440-es esztendõt fogadták
el nemzetközi közmegegyezéssel.
Az általa nyomtatott kiadványok egy része kis terjedelmû munka volt: népkönyvek,
kalendáriumok, búcsúlevelek, imádságok, latin nyelvkönyvek. Fõmûve a napjainkban is az egyik legszebbként számon tartott nyomdai
munka, a kézi festéssel gazdagon díszített, 42 soros Biblia. Gutenberg találmánya
rövid idõn belül ismertté vált
Európa számos országában.
Mai ismereteink szerint
1500-ban 18 ország 260
városában már 1125 nyomda mûködött.
Kecskeméten sok éves hagyománya van annak, hogy
a nyomdászok, lap- és
könyvkiadók, könyvterjesztõk
megemlékeznek a nagy
elõdrõl, ha eljön az augusztus. Mostani összeállításunk
talán azt is jól érzékelteti,
hogy a nyomtatás felfedezése óta eltelt 568 esztendõ
alatt, mekkorát változott a világ, milyen korszerû technikával készülnek napjainkban
a könyvek, újságok és egyéb
nyomdai termékek.

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

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 anyagkihasználást biztosít.
A Gietz melegfóliázó berendezés
üzembe helyezése után, lehetõség
nyílik 1030x730 milliméteres felületen, 170 Celsius fokig állítható hõfokon, 7500 óránkénti ütéssebességgel való fóliázásra és dombornyomásra. Az STI Petõfi Nyomda által kí-

vágásra lesz lehetõség, mely a gyorsan 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 berendezéssel is büszkélkedhet a nyár
végére. A formaragasztó gép speciális paraméterei közül a legfontosabb, hogy 200-800 g/m2 anyagvastagságú kartoncsomagoló ragasztására képes, és az úgynevezett
Jagfeed adagolórendszerének köszönhetõen 65 centi oszlopmagas-

nált termékek magas színvonalú,
egyedi formatervezésû, exkluzív csomagolóanyagoknak minõsülnek.
Az STI csoport az „elvárásokat túlszárnyaló szakértelem” szlogent választotta vezérelvének a 2008-as évre, ezt komolyan szem elõtt tartva és
technikai háttérrel támogatva kíván
partnerei maximális igényeinek eleget tenni. A német anyavállalat hoszszú távú célja, hogy az STI konszern
Európa legjobb és legfejlettebb
nyomdaipari és display gyártó vállalatává fejlõdjön.

gyártásban. A cégvezetés az év elején arról is döntött, hogy erõsíti a
karton és hullámtermék gyártást a
kecskeméti üzemben, így az év második felében jelentõs összeget költenek gépberuházásokra, fejlesztésekre.
Az állandó korszerûsítés mellett, az
STI Petõfi Nyomdája nagy hangsúlyt
fektet a vevõ specifikus gyártásra, és
az egyedi konstrukciótervezésre. En-

A minőségi címkegyártás hazai éllovasa
A sokak által csak matricaként emlegetett öntapadós címkék,
és a húsipari termékek csomagolásához használt mûbelek
hazai piacvezetõ gyártója a Mizsepack Kft. idén ünnepli a
lajosmizsei gyártelepen felépített bázisa alapkõletételének 10.
évfordulóját. A vállalkozás az elmúlt 10 év során dinamikusan fejlõdött, árbevételét megduplázta, mely mára meghaladja a kétmilliárd forintot. Az elmúlt évtized tapasztalatáról
beszélgettünk a cég ügyvezetõ igazgatójával Gór Józseffel,
aki egyben a nyomda többségi tulajdonosa is.
– Honnan indult ez a töretlen fejlõdés?
– Nem is a kezdet volt igazából nehéz, mert egy meglévõ, mûködõ egységet privatizáltunk, hanem az, hogy
megtaláljuk a Mizsepack Kft.
mai arculatát jelentõ termékek gyártási módját, és kialakítsuk a gazdaságos mûködést. Kezdetben csak a
mûbelek feldolgozásával
foglalkoztunk, majd 1994tõl elkezdtük az öntapadó
címkék gyártását is, amik a
mai termelésünk 2/3-át teszik ki.
– Mi indokolta az új üzem
létrehozását?
– Korábban az Attila utcai
telephelyünkön, egy jól kialakított rend szerint, igényes
körülmények között folyt a
munka, de idõközben kinõt-

tük ezt az üzemet, ezért döntöttünk arról, hogy új helyet
keresünk. A gyártelepen
megvásárolt kéthektáros terület teljes mértékben megfelelt az elvárásainknak.
– Mi kellett ahhoz, hogy
vállalkozásuk ilyen jelentõs
eredményeket érjen el, és
mára piacvezetõ legyen a
saját területén?
– Piac, technológia, knowhow és a megfelelõ csapat.

– Ezek azok a kulcsfontosságú részek, amelyek közül, ha
bármelyik hiányzik, akkor elmarad a siker. A piacot fel
kellett kutatni, meg kellett
nyerni és meg kell tartani. A
szükséges technológia folyamatos fejlesztése ugyancsak
elengedhetetlen. Know-how
nélkül egyik gép sem tud
mûködni, illetve egy új dolgozó sem tanítható be. A
csapat pedig sok-sok játékosból tevõdik össze, akik
mind egy-egy fontos poszton
játszanak, egyénileg jól képzettek, de csak együtt képesek megnyerni a meccset.
– Milyen célokat tûztek
maguk elé a következõ 10
évre?
– A mai piaci viszonyok
között 2-3 hétre látunk elõre

a munka ellátottság tekintetében, így mindig csak a következõ évünket merjük tervezni. Fejlesztési elképzeléseinket is kénytelenek vagyunk
ehhez igazítani. Mi elsõsorban nyomda vagyunk, tehát
a nyomtatási technológiára
fektetjük a hangsúlyt. Az
utóbbi években erõteljes fejlesztéseket hajtottunk végre
öntapadó címke területen,
amely még az idén is folytatódik, a jövõ évben pedig, a
mûbél vonal gépparkjának
fejlesztése a célunk. Jelenleg
fõleg a hazai vállalkozásokkal állunk kapcsolatban, de
az utóbbi három évben komoly piaci kapcsolatokat
építettünk ki a környezõ országokban is. Mára az exportunk az össztermelésünknek közel 10
százaléka. A
hazai piacok
beszûkülése
kényszerít bennünket
arra,
hogy átlépjük
az országhatárokat. Legjelentõsebb külföldi
partnereink Tö-

rökországban, Romániában
és Ausztriában vannak.
– Milyen a cég viszonya a
várossal?
– A Mizsepack Kft. Lajosmizse egyik legjelentõsebb
munkáltatója és helyi adó
befizetõje, így a várossal és
annak vezetõivel jó viszonyt
ápolunk.
Helyzetünkbõl
adódóan igyekszünk minden helyi eseményen részt
venni, és támogatni a jó ötletek megvalósítását. Legutóbb például, az új városi
játszótér kialakításához járultunk hozzá egy szerény
adománnyal, de ugyanígy
támogatjuk a mûvelõdési
házat, a helyi iskolát és a
rendõrséget is.
– Szponzorként feltûnik a
nevük több hazai sportegyesületnél is.
– Azért, mert mindannyian
sportot szeretõ emberek vagyunk. Jelenleg az Univer
Kecskemét I. osztályú férfi
kosárlabda csapatot, a KTEEreco NB-I-es focicsapatot,
a Lajosmizsei Futball Klubot
és a KARC Triatlon Egyesületet támogatjuk kisebb-nagyobb mértékben.
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Antológia Kiadó és Nyomda Kft.

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

Igényes könyvek mesterei
Tizennyolc esztendeje hazai cégek, magánszemélyek részvételével, és jelentõsebb külföldi tõke bevonásával alakult meg a
lakiteleki Antológia Nyomda. 1993-ben ugyanezzel a névvel
egy kiadó is létrejött a nyomda mellett. Kezdetben önálló kft.ként mûködtek, de a hatékonyabb gazdálkodás reményében
a két céget 1994 szeptemberében egybeolvasztották és a kiadó felelõs szerkesztõjét, Agócs Sándort bízták meg a tulajdonosok az ügyvezetõ igazgatói teendõk ellátásával.
– A technikai fejlesztéseket illetõen, a kezdetektõl
az volt a célunk, hogy igényes küllemû könyvek, színvonalas nyomdaipari termékek készülhessenek üzemünkben. Korszerû számítógépes elõkészítõ rendszerrel rendelkezünk és az
íves ofszet nyomtatógépek
mellett teljes kiépítettségû
kötészeti gyártósorunk van,
még a keménytáblás könyvek készítéséhez szükséges
cérnafûzõ géppel is rendelkezünk – mondta el Agócs
Sándor.

catnyi dolgozót foglalkoztattunk. Jelenlegi csapatunk tagjai már mint külsõ

Közlönynyomda
– A LAPNYOMDA
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!
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
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– Állítólag a tulajdonosi
kört és a dolgozói létszámot tekintve is jelentõs változások történtek az Anto lógia Nyomdánál az utóbbi
másfél évtizedben.
– Ez valóban így igaz. A
tõkeemelések és a kivásárlások következtében jelenleg három tulajdonosa
van
cégünknek:
a
Lakitelek Alapítvány és két
magánszemély. A kezdeti
években több mint egy tu-

fax: 76/ 505-042
Nyomtatás: Közlönynyomda, Lajosmizse
Felelõs vezetõ:
Burján Norbert igazgató
ISSN: 1789-1892

vállalkozók végzik a megrendeléseink teljesítéséhez
szükséges részmunkákat.
Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis sokat változott a világ, ahhoz, hogy
talpon maradhassunk, nekünk is változtatnunk kellett. Mi is kiszorultunk a
címkegyártásból, s az
Internet elterjedésével ele-

nyészõ lett az igény a levélpapír, a képeslap és a
névjegykártyák iránt is…
– Maradt a könyvnyomta tás?
– Jobbára igen, de azért
rendszeresek a megrendelések újságok, prospektusok, meghívók nyomtatására is. Saját könyvkiadónk
évente hat-nyolc kötet megjelentetésére vállalkozik,
ezen felül általában 15-20
könyv nyomdai munkáira
kapunk megrendeléseket
más kiadóktól.
– Az Antológia Kiadó
gondozásában több mint
160 könyv jelent meg fenn állása óta. Egyik sem lett
bestseller, egyik sem töltöt-

te fel hatalmas profittal a
cég bankszámláját.
– Ezt az információját nagyon szeretném cáfolni, de
sajnos nem tudom. Mi elsõsorban igényes szépirodalmi és történelmi témájú
könyvek megjelentetésére
vállalkozunk, az ilyenek
manapság ritkán bestsellerek. A profit nagyon fontos
egy cég mûködtetése, fennmaradása érdekében, ez
vitathatatlan. De vannak
olyan értékek is, amik pénzzel nem mérhetõek. Ezeknél
a mérleg másik serpenyõjébe olyan súlyú fogalmak
kerülnek: mint a hit, az esztétikum, a lokálpatriotizmus
vagy a hazaszeretet. Ha
ezek a fogalmak úgy lelkesítenék ma a könyvesboltok
vásárlóit, mint a thrillerek,
vagy a huszadrangú sztárocskák botránykötetei, akkor semmi gondunk sem
lenne. A mi kiadványaink
viszont jelenleg csak egy
szûkebb, értékekre koncentráló olvasói kört érdekelnek. Persze igyekszünk
támogatókat találni, pályázati pénzeket elnyerni könyveink kiadásához, hogy
legalább a papírköltség
megtérüljön, de jobbára a
nyomda bevételei fedezik a
kiadó költségeit is.
– Mintegy missziós tevékenységként, a Bács-Kiskun
megyei tollforgatókat is fel karolják a kezdetektõl, felvállalva könyveik kiadását.
– Szerencsére sok tehetséges szerzõ él szûkebb hazánkban is. Nemrég jelent
meg például kiadónk gondozásában a kecskeméti
Békés József remek tanulmánykötete, A magyar
nyelvû történetírás kezdetei
címmel. Vagy az ugyancsak
kecskeméti Pintér M. Lajos
könyvét is említhetném,
amit a Kádár-rendszer népi-nemzeti ellenzékérõl írt.
Bábel Balázs, Dobozi Eszter, Kozma Huba, Lezsák
Sándor, Szász András… –
Hosszú lenne a helyi szerzõk teljes névsorát felsorolni, akiknek eddig a könyveit mi is gondoztuk.
– Milyennek látja a jövõt?
– Nem túl fényesnek. Két
dologhoz viszont, ezután is
ragaszkodunk: a minõséghez és a megbízhatósághoz.
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Gutenberg méltó örökösei

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, lelkiségi 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.

Porta Könyvek
Szabó Bence: Adalékok
Izsák történetéhez címû, 184
oldalas tanulmánya a török
kortól 1945-ig tartó idõszakról olyan dokumentumokat
dolgoz fel, amelyek bepillantást adnak a város életébe. A
gazdag tényanyagot felvonultató munkát grafikonok, táblázatok, és korabeli fotók teszik teljessé. (Ára: 2200 Ft.)

Ujlaki István: A történelem butává tesz címû könyvében régebbi és kortárs
gondolkodók írásaiból állított össze idézetgyûjteményt, több téma köré csoportosítva. (Ára: 1200 Ft.)

NYÁRI
TANSZERVÁSÁR!
AZ AUGUSZTUS 1-TÕL SZEPTEMBER 15-IG
VÁSÁROLT ISKOLASZEREKNÉL, A SZÁMLA
VÉGÖSSZEGÉBÕL 20%-os kedvezményt
adunk. EZEN KÍVÜL 2500 FT-OT
MEGHALADÓ VÁSÁRLÁSNÁL 1 ÉVRE SZÓLÓ
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT
ADUNK AJÁNDÉKBA.
EZZEL MINDEN VÁSÁRLÁS ALKALMÁVAL
10%-OS KEDVEZMÉNY JÁR.
STYLUS PAPÍR KFT., KECSKEMÉT, ARANY J. U. 3.,
NYITVA: H–P: 8–18-IG, SZ: 8–12-IG, TEL./FAX: 76/417-443

Ifj. Gyergyádesz LászlóWalter Péter: Kecskemét
és a környék nevezetességei címû könyve most jelent meg a legfrissebb
Kecskemét fotókkal és
háromnyelvû kísérõ szöveggel.
A kiadványok már kaphatók a könyvesboltokban. A kiadónál
megvásárolt könyvek árából 20% kedvezményt adunk.
Címünk: Porta Egyesület Kecskemét, Végh Mihály tér 5.
Tel.: 76/ 505-041, 505-042
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Négyszemközt Király Józseffel

Építészi, közéleti és harcművészeti küzdelmek
Király József Kecskeméten született 1958-ban építész szülõk
gyermekeként. Így senki számára nem volt meglepõ a pályaválasztása: a szegedi építõipari szakközépiskolát követõen Budapesten szerzett építészmérnöki diplomát. Ezután viszszatért szülõvárosába és a Bácsépszernél helyezkedett el. A
rendszerváltást – és egy hosszabb kanadai tartózkodást –
követõen alapította meg 1992-ben ma már közismert, dinamikusan fejlõdõ cégét Free Line Kft. néven. Nemrég védte
meg mûemlékvédelmi szakmérnök diplomáját, melynek témáját továbbfejlesztve doktorálni készül. Az építész szakmán
kívül a közéletben, a civil szférában is sokat hallani felõle.
Elnöke egyebek mellett a Magyar Nanbudo Szövetségnek, a
Kecskeméti Városszépítõ Egyesületnek, a Kecskemét-Aomori
Baráti Körnek, és támogatója megannyi nemes ügynek.

A siker útja
– Látványos sikernek tûnik
amit építõipari cégével elért.
– Én inkább küzdelmesnek
mondanám. Kezdjük ott,
hogy egy ilyen vállalkozás tõke nélkül annyit ér, mint a kõmûveskalapácsnyél nélkül –
mondja Király József. –
Amennyit akkoriban az Épsz-

egység kialakításáról, illetve
átalakításáról volt szó, ami
hosszabb távra lekötötte fokozatosan növekvõ kapacitásunkat. Közben a magas szintû amerikai elvárások megtanítottak bennünket arra, amit
a Kanadában töltött hónapok
során is tapasztaltam korábban: elsõdlegesen a minõségre és a határidõk pontos

Céges kooperáció

ernél kerestem, az csak a család megélhetésére volt elég.
Ezért összefogtam két barátommal és mi hoztuk létre az
elsõ éjjel-nappal nyitva tartó
kis üzleteket Kecskeméten. Így
tudtam idõvel összeszedni némi tõkét a Free Line Kft. elindításához.
– Érzékeltetésként elárulná,
mennyi volt az árbevételük az
elsõ évben?
– Párszázezer forint.
– És mennyi most?
– Másfélmilliárd. De közben eltelt másfél évtized.
Négy fizikai dolgozóval kezdtem, meg egy hitelre vett zöld
Trabant kombival. A különbözõ szakipari munkák túlnyomó részét alvállalkozókra bíztam. Ma már félszáz szakembert foglalkoztat a cégünk és
az épületgépészeti, illetve a
speciálisabb
elektronikai
munkákon kívül szinte minden kivitelezõi feladatot meg
tudunk oldani önerõbõl. Az
elõrelépéshez természetesen
az kellett, hogy évekig visszaforgassak minden fillért a fejlesztésekre. Megtehettem,
mert a megélhetéshez szükséges pénzt megtermelték a
nonstop üzletek.
– Mi volt az elsõ nagyobb
vállalkozásuk?
– Egy gyorsétkezõkre specializálódott amerikai cég budapesti üzleteinek átalakítási
munkái adták az elsõ nagyobb lendületet. Sok kisebb

betartására érdemes koncentrálni. Mert ha elégedett a
megrendelõ, akkor az újabb
és újabb megbízásokat hozhat. Így is lett, hiszen ezután
egy pizzéria hálózat, majd a
MOL kutak shopjainak kivitelezési, átalakítási munkáira is
a mi cégünket találták megfelelõnek. Ezután jöttek a bankhálózatok, szupermarketek
megrendelései. Legutóbb
például, a TESCO magyarországi, budaörsi központjánál
mi alakítottunk ki egy vendégfogadói egységet, amiben az volt az érdekes, hogy
az angol vezérigazgató ablaka éppen az építkezésre nézett. Szemmel is tartott bennünket. De tetszhetett neki,
amit látott, mert utána több új
megrendelést is kaptunk ettõl
a szupermarket lánctól. Nagyon lényeges, hogy komoly
cégek kínáljanak munkát, hiszen akkor nem kell attól félni, hogy évekig – vagy az idõk
végezetéig – várnunk kell a
számláink kifizetésére.

Az építõipar rákfenéi
– Az úgynevezett körbetartozások kétségtelenül a mai
építõipar rákfenéi. Mi okozta
ilyen mértékû, fertõzõ terjedésüket?
– Szerintem a kilencvenes
évek végének lakásépítési mizériája, amikor állami támo-

Kerényi József építész professzorral és Varga József titkárral a
Kecskeméti Városszépítõ Egyesület egyik összejövetelén
gatással mindenki építkezhetett, lakást vehetett. Az állam
mindig fizetett, de sokan úgy
szálltak bele ebbe a bizniszbe, hogy eleve tudták: az alvállalkozóknak csak morzsák
jutnak a megállapodások
szerinti számlák tisztességes
rendezése helyett. Akik így
ugyancsak tartozni kényszerülnek partnereiknek, s a kisebb cégek, ahol nincs komolyabb tõke a háttérben,
gyorsan a csõd szélére kerültek, kerülnek. Hiszen ha pereskedik és végül nyer a
hosszadalmas jogi procedúrán valaki, akkor sem biztos,
hogy a pénzét megkaphatja.
Tudva, hogy a lakásépítés ingoványos terület, igyekeztünk
elkerülni. Azután egybe mégis belemásztunk: a Hírös-Ép
Kft. csõdje jelentõs – több
mint 15 millió forintos – veszteséget okozott nekünk is.
– Mi lehet a gyógyszer erre
a betegségre?
– Nyugaton, ha valaki csõdbe megy – jelentõsebb tartozásokat felhalmozva –, többé
nem rúghat labdába azon a
pályán, olyan szigorúak a törvényeik és az üzleti morál. Nálunk már másnap új néven, új
céget alapítva – átmentve ingatlanokat, ingóságokat –, ott
folytathatja a vállalkozásait
bárki, ahol elõtte tisztességtelenül abbahagyta. Egy normálisan mûködõ országban csak
egyszer lehet becsapni másokat. 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
– Kecskeméten mi volt a
legemlékezetesebb munkájuk
eddig?
– Itt elõször akkor figyeltek
fel a cégünkre, amikor a Cif-

Japán Nap Kecskeméten

rapalota felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot megnyerve, generál kivitelezõként
elvégeztük e gyönyörû épület
rekonstrukcióját. Ugyancsak
mi újítottuk fel Kecskeméten a
volt Megyeházát és a régi Zuhanytornyot. Budapesten pedig a különbözõ üzletek kialakítását többször is mûemléki épületben végeztük, a szigorú elõírásoknak megfelelõen, tiszteletben tartva az eredeti stílust, a sajátságokat és
minden apró jellegzetességet.
– A közelmúltban kitûnõ
eredménnyel diplomázott a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Mûemlékvédelmi Szakán. Ez meghatározza a Free Line Kft. jövõbeni törekvéseit is?
– Elképzelhetõ. A mûemlékek iránt ugyanis mindig vonzódtam, védelmüket máig
szívügyemnek érzem. Ezeknek a felújításánál nem a gépek játsszák a fõszerepet,
mint egy új irodaház, vagy lakótömb építésénél, hanem a
kétkezi munka, a szakértelem, a mesteri ügyesség és
találékonyság.
Mérnöki
szempontból ugyancsak izgalmas, szép kihívás minden
ilyen rekonstrukció, hiszen a
mûvészettörténeti tájékozottság mellett a korabeli technikák, technológiák ismeretét is
megköveteli. Mindig fontosnak tartottam – anyagilag is
támogatva – cégünk dolgozóinak rendszeres továbbképzését, a mérnököktõl a szakmunkásokig. Mert az igazán
nagy szakmai kihívásoknak
csak egy sokoldalúan felkészült, ütõképes csapat tud
megfelelni. Ezzel az új diplomámmal talán sikerült személyes példát is mutatnom
munkatársaimnak.
– Mennyire szerény az a
képzés, amit ma a fiatalok a
szakiskolákban kapnak?
– Nagyon. Arról nem beszélve, hogy cégünk 16 éves
fennállása során egyetlen

szakmunkásképzõ sem érdeklõdött, hogy milyen szakemberekre lenne szükségünk.
Ugyanis nem a gazdaság
diktálta igények szerint folynak a képzések, hanem aszerint, hogy hányan jelentkeznek egy-egy szakmát elsajátítani. Függetlenül attól, hogy
majd a tized részük sem tud
elhelyezkedni, ha végzett. Ismét kanadai példával élve:
ott nem oktatnak semmilyen
szakmára olyan diákot, akit
nem vár tárt karokkal valamelyik cég, amikor az iskolából kikerül.

Feketeöves városszépítõ
– Ön ma feketeöves, 5.
Danos Nanbudo mester. Ezt
hogy csinálta?
– Középiskolás koromban
kezdtem
cselgáncsozni,
majd karatézni, amit folytat-

laljon építészi értékeink és
környezetünk megóvásában,
és segítse a döntéshozókat,
hogy emberibb, élhetõbb legyen Kecskemét. Két éve kértek fel az elnöki teendõkre, s
azért vállaltam el, mert nagyon sok anomáliát láttam,
látok, amelyek megszüntetésére 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 érdekében, hogy ne vágják ki a Rákóczi út összes fáját – amire
már konkrét terv készült a Városházán – , ne engedjék,
hogy a Rudolf laktanya területén új bevásárlóközpont
épüljön, hiszen az Izsáki út
zsúfoltsága már így is iszonyatos. Tudomásom szerint a
Közép-Európai Egyetem Ku-

Nanbudo edzõtáborban a spanyol tengerparton
tam a fõvárosban. Visszatérve Kecskemétre ugyancsak
több harcmûvészetet kipróbáltam. Úgy jó tíz éve köteleztem el magam a Nanbudo mellett, amit a mai napig
nagy odaadással ûzök. A keleti küzdõsportok szeretete
sodort a Magyar-Japán Baráti Társaság, illetve a
Kecskemét-Aomori Baráti
Kör felé, ahol késõbb elnökké választottak. Cégünk
sportegyesülete egyébként
több sportág támogatását is
felvállalta, a focitól a BMXig, illetve a különbözõ küzdõsportokig. Saját pályánk,
edzõtermünk van, ahol igen
intenzív sportélet folyik minden nap.
– Miért vállalta el a Kecskeméti Városszépítõ Egyesület
elnöki tisztségét is?
– Fontos megjegyezni,
hogy ez a civil szervezet még
1983-ban alakult, de a
rendszerváltozást követõen,
nem sok sikerrel kereste helyét a város közéletében. Hasonlóan a többi jobb sorsra
érdemes, a jobbítás szándékával szervezõdött egyesülethez. A kétezres évek elején
léptem be a városszépítõkhöz, amikor próbálták újjáéleszteni ezt a közösséget,
hogy nagyobb szerepet vál-

ratóriuma területe felét átadta szupermarket építésére.
– Jól értem? Az az egyetem, amelyik Kecskeméten
nem is létezik, azt a területet,
amit az államtól kapott annak
idején oktató központ kialakítására, most jó pénzért értékesíteni próbálja? Ez elképesztõ!
– A konkrét pénzügyi hátteret 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 épületeket érintõ döntést felvállalt
egy olyan kuratórium, amelynek erre nincs felhatalmazása. A beruházás dokumentumait állítólag Kecskeméten
kívül vitték tervtanács elé,
hogy az itteni építészek ne is
tudjanak róla. Ami nem jelenti azt, hogy az illetékesek
elõtt is mindenki számára ismeretlen ez az ügy, de akik
tudnak róla, azoknak nem
érdekük híresztelni. Az ilyen
és ehhez hasonló anomáliák
azok, amiket csak civil összefogással akadályozhatunk
meg, mozgósítva minden
polgárt, aki szívügyének érzi
Kecskemét épülését, szépülését.
Koloh Elek
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Felnőtt korban
a Fantáziavirág
Tizennyolc év nagy idõ. Mérföldkõ, amely a felnõttkor kezdetét jelzi a fiatalok számára, egy vállalkozás történetében
viszont ennél is többet jelent. Az ugyanis, ha folyton változó
világunkban egy üzlet 18 évig képes fennmaradni, egyértelmûen a siker bizonyítéka. A vásárlók elismerésének, törzsvevõik bizalmának köszönhetõen, az idén elérte ezt a szép kort
a Fantáziavirág, Kecskemét talán legismertebb és legkedveltebb virágüzlete. Tollasné Szemerédi Ida tulajdonost arra
kértük, idézze fel az elmúlt 18 év küzdelmeit és sikereit.
– Mondhatjuk, hogy a férjemmel együtt kaptam ajándékba ezt a szakmát, hiszen
akkor kezdett körvonalazódni vállalkozásunk terve, amikor összeházasodtunk. Egy –
akkoriban az egész országban párját ritkító – kaskantyúi virágkertészetbõl kaptuk
a virágokat, a csokrok egy

amelynek az elsõ naptól
kezdve nagy sikere volt. Ekkor már sokan ismertek minket, és maximálisan megbíztak bennünk, szerették saját
termelésû virágainkat. Egyre
többen jöttek rá, mennyivel
tovább maradhat szép egy
csokor, ha friss, termelõi
áruból készül. Újdonság volt

Négy év elmúlt

Kamarai számvetés
Ismét eltelt egy négyéves kamarai ciklus, és a kialakult
szokások szerint, ilyenkor a megyei kamarák számot adnak az elvégzett munkáról, örülve a sikereknek és elgondolkodva a gyenge pontokon. Mint ismeretes, a kötelezõ
tagság eltörlésével igencsak össze kellett szedniük minden
tudományukat a megyei szervezeteknek, hogy megfeleljenek a kamarákkal szembeni elvárásoknak. A miénk nem
csak túlélte az elmúlt évtized jelentõs változásait, de ma
már az ország legjobb kamarái között emlegetik.
Az utóbbi négy év eredményeit vázolni, grafikonokat rajzolni, kimutatást összeállítani
nem egy hálás feladat, és e
cikk nagyjából füzetnyi terjedelmû kiadvánnyá dagadhatna, ha teljes körûen kívánna
beszámolni mindenrõl. Ezért
csak szemezgettünk a legfontosabb, legbeszédesebb adatokból, s ebben segítségünkre
volt Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, és Sipos
Zsolt, a szervezet titkára.

Szak- és mesterképzés

Kecskemét egyik legnépszerûbb virágkereskedése
neves kecskeméti virágkötõ
munkái voltak. Akkor még
nem is sejtettem, hogy egyszer az én kezeim is hasonló
csodákat mûvelnek…
Férjének ötlete volt, hogy
hozzanak létre egy gyönyörû
kertészetet, ezért alaposan
beleásták magunkat az ezzel kapcsolatos szakirodalomba, Ida pedig el is végezte a Kertészeti Fõiskolát.
Számos jeles virágtermesztõt
kerestek fel az ország különbözõ részein, és néhány év
elteltével Felsõcsalánoson
megnyithatták saját kertészetüket.
A családi vállalkozás számára a szegfû volt a tanulóvirág. Elkerülhetetlen kezdeti
kudarcok, küzdelmes, nehéz
évek után a gerbera termesztés hozta el számukra a
várva várt sikert. Egy évtizedig neveltek minõségi gerberákat, ezeket egyes kereskedõk ma is hiányolnak a
piacról.
– Én persze a kezdetektõl
virágboltot szerettem volna
nyitni – folytatja a történetet
Ida. – Ehhez azonban nem
találtam meg az ideális helyet. Sokáig a piacon gyakoroltam a kötészetet, gyakran
több virágot vettem a szomszéd árusoktól a különleges
csokrokhoz, mint amennyit
eladtam. Amikor építkezni
kezdtünk az Izsáki úton, észszerûnek tûnt, hogy az otthonunkkal együtt valósítsuk
meg ezt az álmot. 1990-ben
nyitottuk meg az üzletet,

a kecskemétiek számára az
egyéni kötési stílus, és a
rendkívül gazdag kínálat,
amely a kezdetektõl fogva
jellemezte vállalkozásunkat.
– Mindig is arra törekedtem, hogy megmutassam:
ugyanazokból a virágokból
is ezerféle csokor születhet.
Ennek a szakmának csak a
fantázia szabhat határt. Akkoriban a legegyszerûbb
csokrok határozták meg a
közízlést, de gyorsan beigazolódott, hogy igenis szükség van az egyedire és a különlegesre. Velünk együtt
formálódott, fejlõdött a
kecskeméti virágkötészet,
amely mára országos hírû.
Ha ebben csak egy kicsi részünk is volt, akkor már
megérte. Büszke vagyok arra, hogy kiváló kollégáim
dolgoznak a városban, és
hogy sok tehetséges fiatal
került ki az én kezeim alól is.
– Volt olyan év, hogy 50100 esküvõ virágdíszeirõl
gondoskodtunk, ebben az
idõben nyitottuk meg Pólus
Rónában található üzletünket is. Már nem csak a környékbeli házasságkötéseken
számítanak ránk. Sokat dolgozunk Budán, az egyre divatosabb Duna-parti esküvõk virágkompozícióin. Szerencsére a különlegességre
– amit mi korrekt áron próbálunk nyújtani – változatlanul nagy az igény. Annál pedig nem lehet nagyobb elismerés számunkra, hogy 18
éve visszajárnak hozzánk.

– Kezdjük az egyik legjelentõsebb közfeladatunkkal, a
szakképzés területével. A minisztérium elsõ körben 16
szakma képzésének felügyeleti jogát bízta ránk, majd második körben újabb 11-ét –
tájékoztatta lapunkat az elnök. – Az elmúlt négy év alatt
több mint hatezer tanulószerzõdést kötöttünk. A kézmûves
tagozat is „domborított” ezen
a területen. A Regionális Fejlesztési és Operatív program
pályázati támogatásának segítségével nõtt a tanfolyamok
és a vizsgák száma: a mesterképzés 60 százalékát finanszíroztuk. Tavaly 147 mestert
vizsgáztattunk, idén közel hatvanan fogják megkapni a
mesterlevelüket a Hírös Héten, s ez a szám azért jelentõs,
mert az idei már támogatás
nélküli esztendõ.
– A tavalyi az építkezés éve

ha már szóba került a Mercedes: egy autóipari klaszter létrehozásának lehetõsége szinte
kínálja magát, ez ügyben már
tárgyalásokat folytatunk a helyi önkormányzat vezetõivel,
ipari tagozatunk vállalkozásaival. És persze, az oktatási-képzési terület is komoly változások elõtt áll.

2008. augusztus
kos csökkentésérõl, ami ha
úgy vesszük kis szám, de
ugyanakkor nagy eredmény,
a vállalkozásoknak pedig tízezrekben,
százezrekben
mérhetõ könnyebbség.

Segíteni mindenkinek
– Fontos említenem, hogy
az elnökség döntésének
megfelelõen, 2006-ban kísérleti jelleggel bevezettünk

Együttmûködések

Gaál József
volt – vette át a szót Sipos Zsolt
–, annak ellenére, hogy Mercedes szintû beruházásra elõre nem számítottunk. Kamaránk megszerzett olyan jogosítványokat, amelyekkel korábban nem rendelkezett. Tehát például a 23 területi kamara közül, nekünk van egyedül belföldi munkaerõ közvetítõ tevékenységi engedélyünk.
Természetes, hogy ezt a lehetõséget is fel tudjuk ajánlani a
Daimler-Benznek, miközben
felépül Kecskeméten a Mercedes új gyára, és igyekszünk
hasznosan koordinálni bizonyos folyamatokat. Aztán akkreditált felnõttképzési intézmény lett a kamara, ez is tavaly szerezett jogosítványunk,
és a könyvelõk kötelezõ továbbképzésre szóló engedélyt
is megszereztük a Pénzügyminisztériumtól. Az elmúlt két év
alatt tehát, újrarendeztük a sorainkat, megszereztünk jó néhány jogosítványt, és így komoly partnerei lehetünk bárkinek, a Daimler-Benznek is. És

– A mostani ciklus egyik
legjelentõsebb nemzetközi
rendezvényeként kiépült a
kapcsolat a nagy múltú és
igen erõs Luccai kamarával,
aminek eredményeként létrejött a kiskunmajsai cipõipari
klaszter. Ez a köztudottan nehéz helyzetben lévõ térség jövõjét hivatott segíteni az olasz
tapasztalatok felhasználásával. A nemzetközi kapcsolatok közt meg kell említenem a
napokban aláírt DunaKõrös-Maros-Tisza
Eurorégiós
Együttmûködést,
amelyben négy magyar, négy
román és a vajdasági kamara vesz részt – mondta olvasóink tájékoztatására Gaál
József. – Aztán az érdekérvényesítés témájában is beszélhetünk sikerrõl: az idei évben
a vállalkozásokat az áram áremelése érintette a legsúlyosabban, amely elérte a 30%ot, de volt ahol meghaladta a
100%-ot is. A vállalkozók felháborodásának hatására kamaránk megragadott minden
lehetõséget a helyzet rendezésére, ennek eredményeként
a jövõ évtõl például, a kamarai tagjaink kedvezményes
díjcsomagokban részesülhetnek. A hatóságokkal, önkormányzatokkal
fenntartott
kapcsolataink segítségével
egy országosan is példaértékû döntés született a helyi
iparûzési adó négy százalé-

Sipos Zsolt
az Integrált kamarairányítási
rendszer nevezetû szoftvert,
amellyel mérni lehet egy non
profit köztestület teljesítményét – tudtuk meg Sipos
Zsolttól. – Szinte százszázalékos pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mivel töltöttük el a teljes éves munkaidõnket. Ez rendkívül fontos
minden fél számára, mert így
látjuk, hogy a vállalkozóknak
mire van igényük, mit várnak
tõlünk. Ebbõl például kiderült a két év folyamán az is,
hogy a kamarai tagsággal
nem rendelkezõk ügyfélforgalma 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, vállalkozókat segítõ szervezet,
amelyet bármikor fel lehet
keresni. Leginkább ez bizonyítja, hogy a kamara, mint
szolgáltató intézmény, teljesen életképes – zárta a beszélgetést Gaál József.

2008. augusztus
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Mire költik
a parkolók pénzét?
A parkolási díj Kecskeméten sem kelt elsõ hallásra éppen pozitív gondolatokat,
mert máris kerékbilincs, a
mogorva parkoló õr, a kocsin díszelgõ kéretlen piros
csomag, esetleg a parkolóórák hideg kéksége jut eszünkbe. Pedig a parkolási díj nem

Azonban fontos kihangsúlyozni, hogy Kecskemét egész
területén, aki bejelentett lakcímmel rendelkezik ott, ahol
egyúttal parkol is, az rendkívül kedvezményesen, évi
2530 forintért hagyhatja magára autóját. Mint az igazgató elmondta, Kecskemét ef-

ennyire alattomos jószág.
Igenis szükséges a megléte
ahhoz, hogy a városban elkerüljük a káoszt. Mi több, a
parkolási díjakból új parkolók épülnek. Kun Istvánnal, a
Piac-és Vásárigazgatóság
igazgatójával errõl és a parkolás lélektanáról tájékoztatta lapunkat, az árpádvárosi,
nemrég bevezetett, fizetõs
rendszer kapcsán.
Az igazgató elmondta,
hogy az alföldi ember sajátos
világnézete is közrejátszik a
parkolásból fakadó gondokban. Mert hiába épülnek a
városközpontban mélygarázsok, az emberek a felszínen
szeretnek parkolni. Ez a jó
szokásunk pedig, kisebb káoszt eredményezett az Árpádvárosban. A történet áprilisban kezdõdött, amikor a Petõfi Sándor és a Hoffmann
János utcában fizetõssé vált
a parkolás. Ezt követõen
ugyanis, az autósok többsége átpártolt a kicsit messzebb
levõ, de ingyenes Árpádvárosba, az ott lakók nem kis
bosszúságára. Ezért a közelmúltban az Árpádvárosban is
fizetõssé tették a parkolást.

fajta parkolási gyakorlata
nem minõsül egyedi esetnek
Magyarországon. Azonban
abban mégis egyedülálló a
város, hogy ennyire emberséges árakat kínál a parkolásra.
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 köszönhetõen, az árpádvárosi
mellett, a László Károly, Klapka, Bercsényi, Csongrádi,
Fecske és Vak Bottyán utcai
parkolóhelyek kerültek beüzemelésre. 2009-re pedig,
a Piszekút téren terveznek nagyobb átalakítást parkolás
ügyben. A 134 parkolóórával ellátott Kecskemét parkoló õrei – szám szerint tizenketten – azonban, továbbra
sem lesznek az autósok mumusai. Valóban humánusan
viszonyulnak a négykerekûek
tulajdonosaihoz, akiknek
csupán azt kell megérteniük,
hogy a parkolási díj az õ érdeküket szolgálja. Hiszen a
befolyt összeg új parkolókhoz
segíti Kecskemétet.

Pintér József szerint:

Repülni csodás felelősség
Ebben az évben sajnos a nyaralás szót el kell felejtenünk –
mondja a neves keceli vállalkozó, Pintér József. – Mert túl
sok munkánk van, hála Istennek. És jelentõ fejlesztéseket
kell megoldanunk. Az Adriára szerettem volna menni, mert
nagyon kellemes és viszonylag közel van. Persze, én olyan
típusú ember vagyok, aki pár napot ott van, de utána már
vágyik vissza. Ez helikopterrel gyorsan megoldható.
Pintér József volt az elsõ
ember térségünkben, aki hitelesen hirdette, hogy az üzleti élet fontos eleme a közlekedés. Mondván: egy vállalkozónak mindene van,
csak ideje nincsen. Márpedig az idõ pénz.
– Én gépkocsival Budapestre két-két és fél óra alatt
felérek – magyarázza a vállalkozó. – 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 kerestem és milyen hasznom volt
belõle, de idõnyerésben felmérhetetlen. Az egész életem, sõt a cégem életét is
átváltoztatta a helikopter.
Persze, a repülés az egy nagyon komoly dolog. Nincs
lazaság, nincs fegyelmezetlenség, mindent úgy kell
tenni, ahogy az elõ van írva.
Én úgy érzem, csak az vásároljon helikoptert, aki tud rá
vigyázni. És nem csak a szabályokat, a törvényeket, az
elõírásokat kell betartani,
hanem a karbantartási követelményeket is. Ha egy alkatrésznek lejárt az ideje, ki
kell cserélni, még ha milliókba kerül is. A mi gépünk
most volt kint szervizen

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!”

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

Pintér József és kedvenc helikoptere
Svájcban, s nagyon sokba
kerültek a javítások, felújítások. De az ilyesmit házilag
nem lehet megoldani, mert
annak az a vége – amikrõl
sajnos sokat hallani napjainkban –, hogy az ilyen gépek lepotyognak, tragédiákat okoznak.
– Sok-sok fotó emlékeztet
arra, hogy Pintér József helikoptert vezet.
– De ma már sem helikoptert, sem személyautót
nem vezetek. Ezt a pilótáimra bízom jó ideje, én meg
próbálom élvezni az útnak a
szépségeit. Az ember egy öthat órás tárgyalás után,
nem tud úgy koncentrálni,
ahogy az a biztonságos ve-

vegõben kapott rádiójelzésekre figyelnem. Azt hiszem,
bizonyos kor után mindenkinek ezt kellene csinálni. Az
egyik ember csak vezessen,
másik ember meg csak dolgozzon.
– Mi a tapasztalata, az elmúlt húsz évben mennyit
változott a légi kiszolgálás,
és maga a repülési technika?
– Sokat. De aki légi úton
közlekedik, annak azt is vállalnia kell, hogy a szigorú
követelményeknek megfeleljen. A legújabbaknak is.
– Van, amikor nem a
munkáit intézni ül a helikopterbe, hanem a repülés
szépségéért?

– Természetesen ez is sûrûn elõfordul, különösen, ha
már tele a hócipõm mindennel. Engem megnyugtat a
repülés. Ezért gyakran felkerekedünk a családdal, vagy
a barátaimmal, s elrepülünk
két-háromszáz kilométerre
ebédelni, vagy egy kávét
meginni, esetleg az ismerõsöket meglátogatni. Elég
nagy, nyolcszemélyes a gép
és jól ki van használva, mert
sokat vagyunk a levegõben
– Részt szokott venni a
kecskeméti légi parádékon?
– A világ minden pontjára
meg szoktak hívni rendszeresen, s ha idõm engedi, akkor
el is szoktam menni. Kecskemétre 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 helyesen fejleszteni. A mi Koala
119-esünkben az ilyen bemutatóknak köszönhetõen van
ma már ellenségfelismerõ berendezés, rádiótelefon, nyomkövetõ, három dimenziós
GPS... ezek által a legmodernebb kategóriába tartoznak.
– Ha üdülni nem is megy
ezen a nyáron, egy-egy baráti partin mindig szívesen
részt vesz. Milyen étkeket
szeret legjobban?
– Imádom az igazi pacalt
és az igazi halászlevet. De
bármelyik barátom megkínál a saját fõztjével, örömmel elfogadom és elfogyasztom, mert bármi legyen az, már a tudat finommá teszi, hogy nekem fõzte.
A barátság minden ételhez
nagyszerû fûszer lehet...
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Szakemberek véleménye a megyei fociról
Kilencvenöt csapat részvételével megkezdõdtek a megyei
labdarúgó bajnokságok küzdelmei. A többségében amatõr focisták mérkõzéseire kevesebb figyelem irányul, pedig lelkesedésben gyakran felülmúlják az NB I-es együttesek sztárjait is és egy-egy szomszédság rangadójára kíváncsiak annyian, mint a REAC vagy az MTK hazai
meccseire. Felkerestünk néhány neves szakembert a me gyében, hogy kikérjük véleményeiket, észrevételeiket.

Napos és árnyékos
oldalak
Orell Zsolttal, a Bács-Kiskun Megyei
Labdarúgó
Szövetség elnökével,
az
elõttünk álló
szezon feladatairól és céljairól
beszélgettünk.
– A magyar foci tekintélye
alaposan megtépázódott az
utóbbi években. Miért vállalta
mégis az elnöki megbízatást?
– Több csapatban is megfordultam játékosként, majd
sportvezetõként is tevékenykedve megtapasztalhattam a
megyei bajnokságok napos
és árnyékos oldalát is. Akit
egyszer megfertõz a labdarúgás szeretete, az mindig tenni
szeretne érte. Én már nyolcadik éve töltöm be, ezt a bizalomra épülõ, kitûntetõ pozíciót, és büszkén mondhatom a
visszajelzésekre támaszkodva,
hogy elégedettek a munkánkkal. Ami abból áll, hogy mi
szervezzük és bonyolítjuk le a
megyei I., II. és III. osztályú
bajnokságokat. Hozzánk tartoznak az igazolások, fegyelmi tárgyalások, játékvezetõ
küldések. Ahogy a nõi és a
kispályás versenyek kiírása, illetve az utánpótláscsapatokkal felmerülõ gondok megoldása is.
– Korábban feltûnõ volt,
hogy az élen álló csapat gyanús körülmények között bukta
el az utolsó meccseit, csak ne
kelljen magasabb osztályban
indulnia. Hogyan sikerült ezt
orvosolniuk?
– Néhány éve eltöröltük a
kötelezõ feljutást, így amelyik
klub nem tudta vállalni a feljebb lépést, azt automatikusan nem soroltuk vissza, hanem maradtak az adott osztályban. A névadó szponzorainknak óriási a szerepe,
mert a tõlük kapott pénzt viszszaforgathatjuk a bajnokságban résztvevõ csapatokhoz.
Támogatjuk a nevezést, elvégezzük a pályahitelesítést,
szerelést, labdákat adunk nekik. Örömteli számomra,
hogy évek óta pozitív a szövetség gazdasági mérlege.
– Jelenleg melyik terület
okoz legtöbb fejfájást?
– Az ifjúsági együttesek kirívó 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 feltölteni, ami arra ösztönöz bennünket, hogy mindenképp
vonzóbbá kell tennünk a megyei I.-ben való indulást. Szeretnénk megõrizni kapcsolatunkat a környezõ megyékkel
is.
– Az NB I-es KTE milyen
hatással lehet a megye labdarúgására?
– 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 számára: kemény munkával õk is
eljuthatnak erre a szintre.

Nem szereti: imádja!
Losonczy
László, a BácsKiskun Megyei
Labdarúgó
Szövetség fõtitkára végigjárta
a ranglétrát:
Játékos pályafutása befejezése után húsz évig edzõként
dolgozott, késõbb az MLSZ
instruktoraként tevékenykedett, jelenleg pedig a KTE
ügyvezetését is ellátva végzi
fõtitkári teendõit. Bevallása
szerint, nem szereti focit, hanem imádja. Ezért nem tud
elszakadni a labdarúgástól,
immár több évtizede. Megállás nélküli munkájának is az
eredménye a szövetség stabil
anyagi helyzete.
– Országos szinten nem jellemzõ a klubbokra, szövetségekre, hogy pozitív a gazdasági mérlegük! Hogyan tudták ezt a legnagyobb megyében elérni?
– Tudomásul kell venni,
hogy a gazdaság határozza
meg a labdarúgás helyzetét.
Örömmel
újságolhatom,
hogy elsõsorban névadó
szponzorainknak köszönhetõen, soha nem álltunk még
ilyen jól anyagilag. Hétezer
nyilvántartott labdarúgó tartozik hozzánk, és a játékvezetõkkel kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot is mi
végezzük el. Valóban úgy tûnik, mintha tízszer annyit dolgoznánk, mint az elmúlt években. Az átigazolási idõszakban pedig, mindenki az utolsó héten fordul hozzánk, így
fellélegzünk, ha végre lezajlik.
– Az utánpótlás helyzete
sem túl rózsás.
– Sajnos csak hét-nyolc
klubnál foglalkoznak kiemel-

ten a gyerekekkel. Hiába rendezünk évente korosztályos
kiválasztókat, akad olyan
csapat, ahonnan el sem engedik a játékosokat. Hibának
tartom, hogy megszûntették a
Bozsik-programot, a mostani
próbálkozás pedig, nem tudja betölteni a funkcióját, de
hát mindent a pénz mozgat…
– Miért szûnt meg több településen is a labdarúgás?
– Azért, mert az önkor-

nak, ott tudnak hosszú távra
is tervezni. Eleve halálra volt
ítélve Kécskén az NB I-es kaland, utána évekig meg is
szûnt a futball a városban.
Nem szabad túllépni a határokat, mert utána a mély gödör következik.
– Gazdag focis múltjából
említene érdekesebb eseteket?
– A Hetény-Dusnok mérkõzésen történt néhány éve,

Molnár Ferenc elnökségi tag, a megyei másodosztályú focibajnokság névadó szponzora, a Molnár Elefánt Fatelep tulajdonosa adta át legutóbb az ágasegyháziaknak, a bajnokcsapatot megilletõ elismerést.
mányzatoknak nincs pénzük
a sportra, így teljesen személyfüggõvé vált a támogatás. Ha nincs egy helyi vállalkozó, aki segítene, akkor
gyakorlatilag ott vége a focinak. Pedig a falunapokon kívül, szinte csak ez a legcsodálatosabb játék tudná biztosítani a szórakozást az ott élõ
embereknek. Sajnos ez egyben az ország tükre is.
– Mi tesz jobbat a kisebb
településeknek, ha évekig a
megyei bajnokságban maradnak, vagy Tiszakécske és
Akasztó példáját követve,
megpróbálnak eljutni az NB
I-ig, NB II-ig, hogy utána
hosszú idõre eltûnjenek a labdarúgás térképérõl?
– Ahol felelõs vezetõk van-

hogy az egyik játékosomat
felrúgták a kezdõkörben, utána 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 páran…

Aki örömmel segít
Karádi Sándor az ingatlan
építéssel és értékesítéssel is foglalkozó ASK-BAU Kft. cégvezetõje, a megyei III.-as bajnokság
északi csoportjának névadó
szponzora. Fiatal korától szeret
focizni, és meccsre járni. Nem-

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nullá ról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló
nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt
egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsõfokon!
– 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 nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökélete sen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt
mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma ez
a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk
számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni ta nulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelv tanulási metódussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív
Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a mód szer?
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyel-

csak anyagilag, markáns véleményével is segíteni igyekszik.
– A szívemhez mindig is közel állt a labdarúgás. Gyermekkorom óta játszom, jelenleg is heti két alkalommal kergetjük a labdát a barátaimmal.
Olyan sportágat szerettem volna támogatni, amit magam is
szívesen ûzök, így örültem,
amikor megkerestek a szövetségbõl. Nem üzleti megfontolásból vállaltam el, hanem anynyi szép élményt adott már nekem a foci, hogy végre tenni is
akartam érte. Egyébként is kis
lépésekben tervezem a jövõt,
eddig mindig sikeres volt ez a
taktikám.
– Mit vár az idei bajnokságtól?
– Elsõsorban a játékosok
magatartásán kellene változtatni, akár keményebb szankciók árán is. A viselkedésük hatással van a nézõtéri hangulatra és rossz irányba tereli a szurkolást. A durvaság, trágárság
nem való a pályára, elvégre ez
csak egy játék.
– Melyik együttesnek szurkol?
– Nincsenek kedvenc csapataim. Engem a jó meccs érdekel, legyen szó megyei III-as,
vagy BL találkozóról. Láttam
már mindkét kategóriában élvezhetõ és csapnivaló összecsapást egyaránt. Rendszeresen járom a pályákat, sokszor
megfordultam külföldön is, nagyon tudok értékelni egy-egy
szép megoldást.
– Miben változtatná meg
gyökeresen ezt a sportágat?
– Jó lenne ebben is a nyugatot követni, bevezetni a profitorientált labdarúgást. A teljesítményt fizessék meg, ne a semmit támogassák hatalmas öszszegekkel. 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 súgja, látunk még nemzetközi mérkõzéseket is…
ASK-BAU KFT.
6044 Kecskemét,
Zalagyöngye út 13.
Tel.: 06-30/9-455-833
Fax: 06-76/472-465

Visszatér a futballguru?
Stadler József, a közismert
vállalkozó – akinek kalandos
életérõl immár
könyv formájában is megtudtunk érdekes történeteket – pályafutásának szerves részét képezi a futball. Néhány éve még
NB I-es klub tulajdonosa volt
Akasztón. Mondhatni: ezer
szállal kötõdik a focihoz, sõt
természetes számára, hogy támogassa a megyei labdarúgást.
– A tanyánkon ahol felnõttem, legeltetés közben naphosszat rúgtam a bõrt az összeeszkábált kapuba. Sajnos nem
lehettem focista, de a mai napig imádom ezt a játékot.
– Nem meglepõ, hogy segíti
a kis csapatokat.
– Mindig is támogattam
õket, mert nehéz helyzetben
vannak, nem venném a szívemre, ha még mélyebbre
süllyednének. Rengeteg sportfelszerelést osztottam már szét
közöttük. Meccsre járni nem
igazán tudok, mert a munkám
leköti minden idõmet, de szurkolok.
Stadler Üzlet
Solt, Kecskeméti út 86.

ven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenõrizni 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 minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
– 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 költségeinek felel meg.
– Úgy tudom, Kecskeméten lesz vásárlással egybekötött termékbemutató, amelyen Ön nel személyesen is találkozhatnak az érdeklõdõk.
– Igen, szeptember 3-án és 10-én a Mûvházban 17-19 óráig a tananyagokat bárki megtekintheti, s szívesen megosztom tapasztalataimat ezzel az új, hatékony nyelvtanulási módszerrel kapcsolatban. Szeretettel várok minden tanácsot kérõ érdeklõdõt akár kérdéseivel
akár problémáival!
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Behring Balázs 20/946-07-24, www.kreativnyelv.hu

