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Elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál
7. oldal

Bõvült a Pintér Mûvek
4. oldal

Kamarai törekvések
4. oldal

Ez alkalommal is Katona József szobránál gyülekeztek
lapunk munkatársai, barátai, a kecskeméti Porta Közösségek Szövetségének ak-

tivistával, hogy évzáró ünnepségünk alkalmából tisztelegjünk a város nagy szülöttének, a magyar dráma
megteremtõjének emléke

elõtt, és megvalljuk elkötelezettségüket az igazi kecskeméti értékek iránt. Az emlékhelyen Koloh Elek, az Alföldi
Napló vezetõ szerkesztõje

mondott beszédet, kiemelve,
hogy mit is jelent a ma élõ
utódoknak a magyar irodalom egyik legjelentõsebb
alakja, Katona József. Ezt

követõen a drámaíróról elnevezett színház lépcsõjén
kapta lencsevégre évbúcsúztató csapatunkat Bahget
Iskander fotómûvész.

Parádés Porta-programok

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

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
MINDEN
PARTNERÜNKNEK!

Dr. Hajkó Erik
belgyógyász szakorvos
Magas vérnyomás, szívritmuszavarok, koszorúér-betegségek
diagnosztikája, kezelése.

Kecskemét, Lestár tér 2.
Tel.: 30/857-36-55
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig:
10–18-ig,
szombaton: 10–13-ig

Bejelentkezés: Sasszem Optika
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.
Tel: 76/505-268 és 70/311-65-48
KUKAC Növényvédõszer,
Vetõmag és Vasedénybolt

Nyomtatványok teljes körû
választéka
 festékpatronok, tonerek,
 leporellók, másolópapírok,
 az irodai munkához szükséges
eszközök széles
választéka,
 kisdiákoktól az
egyetemisták
igényei szerinti
iskolaszerek.


Minden, ami papír,
minden, ami író− és irodaszer!

Díjtalan házhoz−
szállítással!
Tel.: 30/978−4508
Tel./fax: 76/320−806
Tisztelettel várjuk Önt üzletünkben
Kecskeméten, a Horváth Döme krt.
2. szám alatt.
Telefonon vagy faxon történõ
rendelését rövid idõn belül díjtalanul
házhozszállítjuk!

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!”

Árukészletünket kedvezõ árakkal és
díjtalan házhozszálíltással kínáljuk!

Zöld Kereszt
Házi Gondozó Kht.:

A Porta Egyesület, a Szenteste Alapítvány
és a Ferences Imaközösség számtalan remek rendezvényt szervezett advent idején.
Különösen nagy érdeklõdés kísérte az immár hagyományosnak számító Élõ Betle-

hemet, amit Kecskemét iskolai csoportjai
mutattak be a Barátok temploma melletti
Romkertben. Az ünnepi programokról lapunk 2. oldalán látható részletesebb képes
beszámoló.

Gyermekfelügyeletet vállalunk saját
otthonában, valamint városközponti
irodánkban. 700 Ft/óra szolgáltatási díj.
Kecskemét, Jókai u. 34.
Tel.: 76/423-711; 70/368-5211
mkatalin@mail.opticon.hu

Ilda Biobolt
Szívből jövő örömmel értesítem kedves törzs−és
leendőbeli vásárlóimat, hogy folyamatosan bővülő
áruválasztékkal

újból megnyílt a biobolt!
Kecskemét, Végh Mihály tér 3.
Nyitva tartás: h−p: 9–18−ig, sz.: 9–12−ig
Tel.: 06−70/6000−567
ildikomizsei@deltanet.hu
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Közel ötven rászoruló családot, magányos szegény embert ajándékozhattunk meg a vállalkozók által visszaküldött „Szent Erzsébet
ajándékkosarakkal”. Felvételünkön 15 családnak adtuk át az ajándékot
a Woytila Barátság Központban Forgács János, a Családsegítõ Központ
munkatársának jelenlétében.

2008. december 29.

Az ötvenkettes út mentén a Sasfészek Vendéglõ mellett avattuk fel
december 13-án a felújított gondolkodó Krisztus szobrot.

A Vöröskereszt 6 sokgyermekes családot ajándékozott meg a Tescóban
gyûjtött pénzadomány felhasználásával. Dr. Horváth László, a Vöröskereszt
elnöke december 23-án adta át az ajándékokat.

20. alkalommal vittek névre szóló ajándékot karácsony estéjén
a Szenteste Alapítvány munkatársai a megyei önkormányzat dunavecsei
árvaházába. Az ünneplés részese volt Kalmár Pál képviselõ is, aki Bányai
Gábor megyei elnök ajándékát adta át a gyerekeknek. Együtt élvezték
a gyerekek vidám karácsonyi mûsorát, majd a vacsorát is közösen
fogyasztották el az egyik lakásotthonban.

A fõtéri sátorban 24-én a Kodály Kórus varázsolt felejthetetlen karácsonyi
hangulatot a szegényeknek, majd Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
és dr. Pánczél Gyula fõorvos osztotta ki a Holló Lakodalmasház által
felajánlott ebédet.

December 21-én szeretetvendégségre hívták a Portások a Kalmár Csárda tulajdonosaival a hetényi híveket.
Az ebéd osztásában közremûködött Gyenesei István és felesége is, akik értékes könyveket és focikat
adtak át a település plébánosának.

Évek óta hagyomány, hogy december 6-án dr. Bábel Balázs érsek úr
nemcsak a Szent Miklós templomban oszt mikuláscsomagot a
gyerekeknek, hanem ellátogat a Margaréta otthonba is, ahol
az idõseket is megajándékozza

Durányik László vezetésével a Kodály Iskola négy kórusa tartott felejthetetlen karácsonyi koncertet
a Barátok templomában december 20-án este.

Az ünnepi rendezvények támogatói

Második alkalommal állítottak Élõ betlehemet a Portások
a Barátok temploma melletti Romkertben december 17-20-ig.

Pro Perennisz Alapítvány, dr. Bábel Balázs, Bányai Gábor, dr. Zombor
Gábor, Font Sándor, dr. Bagó Zoltán, Rausch Sándor, Tóthné Kõsze gi Éva, Alföld Áruház, Bérces Dóra, Cseh Zoltán, Farkas Gábor, Far kas Építész Iroda Kft., Fornetti Kft., dr. Szabó József, Polár Stúdió, Kiss
Antal, Tanyacsárda, Polyák Zoltán, Terenyi István, Garaczi János,
Kárpáti Béla, Centrál Kft., dr. Andrássy Ákos, E. Kovács Károlyné,
Haintzné dr. Zimai Zsuzsanna, Lezsák Sándor, Fantázia Virágbolt, Kal már Csárda, Bakó Cukrászda, Univer Szövetkezeti Zrt., Univer Product
Zrt., Hilti Kft., Kunplast Karsai Zrt., Mérleg Patika (Hetényegyháza),
Borsos Józsefné, Muffin Corner Kft., Lovas Vendéglõ, dr. Palkovics
András, Varga László és családja, Holló Tibor és családja, Kalmár Pál
és családja, Kecskeméti Krisztián, Duna TV, Hírös Friss, Bahget Iskan der, Gong Rádió, Ujvári Sándor, Kecskeméti Televízió, Petõfi Népe,
Irena Lesnikowska, Kuna Lajos és a Kecskeméti Fúvószenekar, HansaKontakt Kft., Mediterrán Magyarorszá g Kft., Csoboth Csaba és család ja, Kecskeméti Polgárõrség, Magyar Nemzetõrség, dr. Sárközy István,
dr. Kassai László, Badacsonyiné Elizabet Modzelewska, Barátok temp lom igazgatósága, Karol Wojtyla Barátság Központ, Szabadszállási
Mihály, Termostar Kft., Fodor Cukrászat, Dimenzió Borászat, Kecske -

mét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatala, Öreghegy Bor
Kft., Kiskunfélegyházi Malom Kft., Liberté Étterem, Holló Lakodalmas
és Vendégház, Piroska Tours, Tiszavölgyi Gábor és családja, Hovány
Márton, Menza-food Kft., Apszis-Rent Kft., IKO Magyarország Keres kedelmi Kft., Molnár Fatelep és Ba rkácsáruház, Magyar Vöröskereszt
Kecskemét, Ferences Világrend, Hírös Ablak Kft., Kecskeméti
Víziköz mû Társulás, Auchan Magyarország Kft. Kecskemét, Három
Gúnár Étte rem, Nagybatiz Erzsébet, Sáthy Kinga, Borcsa Kft. Bortársaság Szaküzlet, Varga Mónika, Bozóné Nemes Gizella, Csinos Lovasfarm, Fertig József, Piszmán Zoltán, Katona József Színház, Váczi Imre,
Bognár József, Barátok Temploma hittanosai, - Bács-Zöldért Rt., Marton Zoltán, Benkõ István – Benkõ Kaputechnika, Dóka Kft., Bényi Zsolt
- MYGET BT., Zsalupont Kft. Papp Gyula, Réti Istvánné Hirõs food,
TÉ '96 Irodabútor Stúdió, Konstrukt-Plan Kft., Szil-Autóház Bt., IHG Zrt.,
Plan Zrt., Center Autó Kft., Andol Kft., Print Soft Kft., Szerelvénybolt Kft.,
Filagória Bt., Galvanofém, Pomádé Fodrászcikk kereskedés, Domino
Kft., Jakó cukrászda, Baranyi Pékség, Cseh pék, Safi süti Sáfrány testvérek, Hamilo 2004. Kft.: süti – Marton Zoli, Engel Károly-Bora Kft.,
Autó Univerzál Kft., Konstruct Plan Kft.

2008. december 29.

Lezsák Sándor beszéde Bábel Balázs kitüntetésén

A tökéletességre törekedve
– Isten országáért – azaz latinul: Pro Regno Dei – ez dr. Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek jelmondata és hitvallása. Itt a Földön természetesen nem lehetséges megvalósítani
Isten országát – de az érsek úr szerint, mindig törekedni kell
a lehetetlen elérésére, és ebben az esetben a lehetséges legjobb célok is elérhetõk. Ez az emberfeletti küzdelem, ez a tökéletességre való törekvés jellemzi dr. Bábel Balázs eddigi
életútját – mondta Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke abban a beszédében, amely a közelmúltban hangzott
el, amikor az 1980 óta mûködõ Bethlen Gábor Alapítvány
Márton Áron-díjával tüntették ki a neves metropolitát. Az
alábbiakban ebbõl a laudációból közlünk részleteket.

Az igazak kisebbsége
– Rendben tartja a gazdasági,
oktatási és szociális ügyeket,
és évente mintegy száz személyi döntést hoz annak érdekében, hogy az egyházmegye
plébániáin zavartalan legyen a
lakossági hitélet. Mindemellett
tudós teológus, és a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
Ökumenikus Bizottságának az
elnöke. Keresi a keresztény
testvéregyházakkal az együttmûködés lehetõségeit, vizsgálja azokat az új ökumenikus lehetõségeket és formációkat,
amelyek által a Krisztusban
való egység megélése intenzívebb, a közös tanulmányi
munka tudatosabb, és a szekularizált világ elõtti egységes
bizonyságtétel meggyõzõbb
lehet…
– A tökéletességre való törekvés velejárója, hogy tudomásul kell venni, miszerint az
igazi keresztények mindig kisebbségben lesznek a világon.
Érsek úr szerint, az emberek
mindig a kisebb ellenállás irányába mennek. Amíg világ a
világ, a szórakozóhelyeken
mindig többen lesznek, mint
például egy matematika-klubban vagy a templomokban…
Ma a televízióból az élvezetek
hajhászása, az örömszerzés,
az anyagi javak hajszolása,
mint cél jelenik meg az emberek számára. Nincs helyük a
példás életet élõ családoknak,
azoknak, akik képesek más
utat járni, mint az úgynevezett
fogyasztói társadalom tagjai.
Természetesen nem szabad
belenyugodnunk ebbe a helyzetbe, és a térítõi munka annál
magasztosabb, minél kedvezõtlenebb körülmények között
végzik…

Politika és erkölcs
– Miben lehet összegezni érsek
úr felfogását a politikáról és
erkölcsrõl? A politika a közjó
okos szolgálata. A kormányzók és kormányzottak közötti
igazmondás, a nyilvános adminisztráció áttekinthetõsége,
a közügyek szolgálatában a
pártatlanság, a politikai ellenfelek jogainak tiszteletben tartása, a vádlottak jogainak védelme, a közpénzek becsületes és helyes kezelése, a vagyonszerzés tiltott vagy méltatlan eszközeinek, és a hatalom
mindenáron való megtartásának és növelésének az elveté-
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se. Valahányszor ezeket az
alapelveket nem tartják tiszteletben – és sajnos, ma ennek
lehetünk a tanúi –, meginog a
politikai együttélés alapja, és
fokozatosan az egész társadalmi élet válságba kerül és
felbomlik. Mára a magyar nép
kisemmizetté vált – mondta
Bábel érsek –, mert közvagyo-

nát eltékozolták, az országot
eladósították. Magyarországon sújtják a legnagyobb
adók az egyre öregebb és betegebb társadalmat. Sokan
majd azt mondják: mi köze az
egyháznak ezekhez a jelenségekhez? Miért nem szigorúan
vallási dolgokkal foglalkozik?
Azért, mert a mai idõkre is
megmaradt Szent István azon
törvénye, hogy az árvákat nem
lehet kisemmizni – márpedig a
most szülöttekre is hatalmas
adósságterhet rakni egyenlõ a
kisemmizésükkel. Az egyház
nem foglalkozik napi politikával, de a közéletet fontosnak
tartja, mert nem választható el
a társadalomtól, hiszen abban
él, abban alkot közösséget. Az
evangélium értékrendje e világra is vonatkozik, éppen az
olyan égetõ, erkölcsi kérdésekben, mint az abortusz, az
eutanázia, a házasság felbonthatatlansága vagy a drog…

A képektõl a költészetig
– Dr. Bábel Balázs érseket szoros szálak kötik mind a képzõmûvészetekhez, mind az irodalomhoz. A püspöki karban
az Országos Egyházmûvészeti
és Mûemléki Tanács elnöke.
Készséggel fáradozik tárlatok
megszervezésén – például
legutóbb nyáron a „Szent Pál
a képzõmûvészetben” címû
kamara kiállítást nyitotta
meg… Tevékenysége kiterjedt
az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének létrehozására és

mûködtetésére. Ez az Egyesülés a rendszerváltás utáni
években igen fontos tett volt,
mert életre keltette az egykor
fényes, aztán szinte megsemmisült vagy eltékozolt, de még
a romjaiban, maradványaiban is gazdag, egyházi gyûjteményeket, s megteremtette az
egyházi könyvtárak érdekképviseletét…
– Érsek úr kitûnõen elemezte József Attila istenes verseit,
amelyeket méltatlanul mellõzött a költõt beskatulyázni kívánó szocialista irodalomtörténet. Bizony, sokan nem tudják, hogy József Attila a Csöndes estéli zsoltárban egyszerû
szavakkal vallja be: „Ó,
Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsõségedet.” És a
költõ az egyetemi jegyzeteinek borítójára ezt a mondatot
írta: „Az Isten mindig mosolyog.” Bábel Balázs is mosolygós alkat, vallja, hogy "nekünk, hívõ embereknek, óriási ajándékunk, hogy nem vagyunk mindig boldogok, de
sosem vagyunk boldogtalanok.” A derû és finom humor
átlengi Bábel érsek szentbeszédeit. Csak a tehetetlen lélek dühöng és gyûlöl – de õk,
az Isten országának földi
megvalósulásáért
küzdõk
nem tehetetlenek, azaz soha
nem is gyûlölnek senkit. Hiszen, ha Isten velünk – ugyan
ki lehet ellenünk?

Összefogva
– Bábel Balázs érsek egyik
szívügye az oktatás. Korábban
dolgozott a váci Borromeo
Szent Károly Papnevelõ Intézet
rektoraként és az Egri Hittudományi Fõiskola levelezõ tagozatának igazgatójaként… Véleménye szerint a jó iskola
nemcsak ismereteket ad át,
hanem nevel is. A nevelésnek
nagy fontossága van, mert önmagában a tudás nagyon kevés ahhoz, hogy jobbá legyen
a világ. Az atombombát is tudósok találták ki, és a koncentrációs táborok létrehozói
között diplomás mérnökök is
voltak. A számítógépek vírusait jól képzett szakemberek szabadítják ránk. Ha meg is szerezzük a tudást – annak már
korábban el kell dõlnie, hogy
mi végre, milyen célból kívánjuk tudásunkat hasznosítani…
A leszakadó falvakban munkahelyek hiányában italba
menekülnek az emberek. Az
értelmiség jó része hallgat,
vagy kollaborál. Egy mondattal összefoglalva: a társadalom fizikai és mentális állapota egyre betegebb.
– Van kiút a mai erkölcsi,
társadalmi és gazdasági válságból – biztat minket a maga
derûjével az érsek úr. Csupán
össze kell fognunk, gyakorolnunk kell a keresztény szolidaritást...

Mérleg és varázsgömb
Ha mûvész lennék, az évbúcsúztatásra készülõdõ embert egyik
kezében mérleggel, a másikban varázsgömbbel ábrázolnám.
Mert ilyenkor felélénkül bennünk az összefoglalás, a mérlegelés igyekezete, miközben válaszokat keresünk arra, hogy milyen éven lépünk túl. Ugyanakkor ott motoszkál agyunkban a
kíváncsiság is: Vajon mit hoz az új esztendõ? Jobb lesz vagy
rosszabb a most elköszönõtõl?
Valahogy úgy érzem, hogy
mostanában nem illik optimistának lenni, bármit mutasson
is a varázsgömb. Olcsónak tûnik, és a hiteltelenség látszatát
kelti, ha valaki úgy emlékszik
és tervez, hogy minden nagyon
szép és jó. Mert valójában
nem az. Viszont az optimizmus,
a remény és a hit ezerszer roszszabb, tragikusabb idõszakokban is adott elég erõt ennek a
népnek, hogy talpra álljon,
megküzdve az új és újabb kihívásokkal.
A mérlegre tekintve úgy érzem - és ebben kollégáim is ben kell szolgálnunk és dolgozegyetértettek az elmúlt napok nunk. Ha pedig egy ilyen évet
értékelései során -, hogy na- átél valaki, és a szövetségeseit,
gyon nehéz, de nagyon szép a csapatát minden eddiginél
év van mögöttünk. Talán még erõsebbnek és kipróbáltabbsoha nem láttuk meg ennyire nak látja, akkor nem mondhat
karakterisztikusan, hogy ki a 2009-re mást, mint hogy helye
barát és ki az ellenség, hogy van az optimizmusnak és a rekinek mit köszönhetünk. Soha ménynek.
Nehéz idõk vannak, lesznek,
nem gondoltuk volna, hogy
mennyi segítõnk, barátunk és jönnek. De meggyõzõdésem,
támogatónk van, akik nem- hogy akár a Porta Közösségek
csak a menyegzõs napokon ül- Szövetségének, akár a velük
nek mellénk és nyújtanak ba- kapcsolatban álló média szerráti jobbot, hanem akkor is, kesztõségeknek lesz elég felamikor valóban szükség van a adatuk, lesz elég pártolójuk,
segítõ kezekre. Amikor rágal- barátjuk. És forrásaik is, céljamak, támadások kereszttüzé- ik megvalósításához. Egy ilyen

rövid publicisztikában a részletes tervet természetesen nem
kívánom ismertetni, de annyit
mondhatok: nagyon nagy köszönet illeti azokat, akik olvastak, támogattak bennünket,
akik velünk voltak, mert küzdelemre méltónak
találták céljainkat. És ha jövõre
csak egy töredékét is kapjuk ennek a ragaszkodásnak, ígérhetjük, hogy továbbra is színvonalasan mûködtetni fogjuk lapunkat,
internetes portáljainkat és rádiónkat.
Ahogy dolgoznak majd nemes
ügyek ápolására szervezõdött
intézményeink, színesítik a város életét megszokott és újabb
rendezvényeink. Tovább fejlõdik, gazdagodik az a közös
mû, amit Portaként ma már
nemcsak Kecskeméten, hanem
a város határain túl is sokan ismernek és pártolnak.
Ehhez kívánok minden barátunknak és minden tisztességgel
bíráló nem barátunknak jó
egészséget, sikert, boldogságot, kiteljesedést 2009-re!
Õszinte nagyrabecsüléssel:
Farkas P. József
a Porta Közösségek
Szövetségének elnöke

Jubilál a Szent Ferenc rend
Szent Család vasárnapján, azaz december 28-án volt a
2008-as záró rendezvénye a Szent Ferenc és Szent Erzsé bet terített asztala címet viselõ rendezvénysorozatnak. A
karácsonyt övezõ heteket átszövõ program során a fõtéren, és Kecskemét külvárosi övezeteiben hétrõl hétre, ünneprõl ünnepre asztalt terítettek a rászorulók számára.
Meleg étellel, teával és minden lehetséges jóval látták el
most is a szervezõk és a nagylelkû felajánlók szegény em bertársaikat, alkalmanként 250-400 fõt. A rendezvénysorozatot Joanna Stempinska, a Lengyel Köztársaság nagykövete, és dr. Zombor Gábor polgármester nyitotta meg,
majd dr. Bábel Balázs, kalocsai-kecskeméti érsek zárta.
A záró alkalommal egy
ünnepélyes bejelentésre
is sor került. Eszerint a
Bács-Kiskun megyével
azonos méretû kalocsaikecskeméti egyházmegye területén, a Szent
Ferenc rend megalapításának 900. évfordulója
alkalmából megrendezendõ egész éves, igen
gazdag rendezvénysorozat eseményeinek egyik
központja a kecskeméti
Barátok temploma lesz.
Közismert, hogy Szent
Ferenc követõi voltak az
Alföldön a török megszállás után azok, akik
újraevangelizálták az itt
élõket. Újraszervezték az
egyházi életet, ami nem csak annyit jelentett,
hogy misét tartottak és
temettek, de széleskörû
közmûvelõdési munkát is

végeztek. Iskolát tartottak
fenn, orvosai, szociális
munkásai voltak a városnak, gazdasági szakértõi
a környék mezõgazdaságának.
Az egész éven át tartó
rendezvénysorozat, természetesen egyfajta egyházias, liturgikus jelleget
is hordoz. Emellett számos tudományos elõadás, kirándulás, zarándoklat teszi gazdaggá a
programot, amelyben az
egész
egyházmegye
részt vesz. Hogy Kecskemétnek ebben kiemelt
szerep jut, azt indokolja
az itteni ferencesek története, akik nemcsak
Kecskeméten dolgoztak,
hanem az egész egyházmegye részén templomokat, egyházközségeket alapítottak, mozgalmakat szerveztek. A
szervezésben a Szent
Miklós templom igazgatósága és a Porta Katolikus Munkacsoportja vállalt és kapott meghatározó szerepet az érsek
úrtól. Terveik szerint, a
jövõ évben igazi különlegességeket, érdekességeket is láthatunk a
kecskeméti ferencesek
életébõl.
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Új kísérleti üzemcsarnokkal bõvült a Pintér Mûvek

Megbütykölt öreg tûzhelyektõl az atomerõmûvekig
Apám keveset keresett, ezért a munkája mellett tûzhelyeket javított, már nyolcéves koromban mindent ellestem tõle. Késõbb
felvásárló volt, lovas kocsival mentünk, sok ezer forintot vittünk
magunkkal, és fizettük ki az embereket. Megtanultam, hogy
kevés pénzbõl hogyan lehet megélni, és hogy a sok pénzzel
hogyan kell jól bánni - emlékezik vissza a kezdetekre a közismert keceli milliárdos, Pintér József. – Amikor megnõsültem,
azt mondta apám, fiam, itt van egy sötétkék öltöny és egy fehér ing. Ez volt az örökségem...

dékból folyékony szénhidrogén
elõállítására képes berendezések kapnak helyet. A forradalmi technológia iránt világszerte
számos érdeklõdõ van, a gyártás folyamatos.
A csarnokban több korszerû
berendezés is segíti a munkát,
a kor legmodernebb lézervá-

bíznak bennünk, hogy az erõmûvekben használt turbináik
gyártását kihelyezték hozzánk.
Ez a többszáz millió forintos
megbízás egyben elismerés is a
tekintélyes világcég részérõl –
fogalmazott az alapító-tulajdonos. A Pintér Mûveket bízták
meg ezenkívül a százhalom-

Az ifjúkorban elsajátított
készségek a mai napig kiválóan kamatoznak. Az 1980-as
években Pintér József lett az
egyik elsõ – a szocialista rendszerben még idegenül hangzó
– magánvállalkozó. A gyárépület 1989-ben épült - 40 év
után ez volt az elsõ magánvállalat, amelyet az akkori miniszterelnök avatott fel.

Jelentõs fejlesztések
A Pintér Mûvek elsõsorban
ipari robotokat, atomerõmûvi
berendezéseket, speciális célgépeket fejleszt és gyárt. A termékek többségét külföldön,
fõként Németországban, Franciaországban,
Svájcban,
Ausztriában és az egykori
Szovjetunió utódállamaiban
értékesítik.
Ma már gõzerõvel kell termelnie a jelentõs fejlesztésen,
bõvítésen keresztülment Pintér

Mûveknek, hogy teljesítse a
megrendelõk egyre nagyobb
volumenû igényeit. Néhány
hete készült el a keceli gyár új,
1800 négyzetméteres kísérleti
üzemcsarnoka. A létesítményben zajlanak majd azok a kutató-fejlesztõ munkák, amelyek
az eddigieknél nagyobb titoktartást igényelnek. A csarnokban jelenleg a mûanyaghulla-

gójától kezdve a 20 tonnás,
rádióvezérlésû daruig. Ez utóbbi részben saját fejlesztés. Mint
Pintér József elmondta, a legkifinomultabb ipari munkák folyamatos végzésére is alkalmassá vált a cég.

Csúcsra járatva
– Nagy fegyvertény, hogy a
Siemens vezetõi annyira meg-

battai hõerõmû turbináinak
felújításával is. A munkához
szükséges precizitásra jellemzõ, hogy ezeknek az energiatermelõ eszközöknek hosszú
éveken keresztül a nap 24
órájában mûködniük kell.
A keceli ipari vállalkozás
hagyományosan jó munka kapcsolatot ápol a Paksi
Atomerõmûvel. Az elhasznált

fûtõanyagok tárolására kétévente kiírt pályázatot ezúttal
is a Pintér Mûvek nyerte meg.
A többmilliárd forintos megbízás teljesítése komoly szakértelmet igényel, hiszen radioaktív anyagok kezelésérõl van
szó. Ezenkívül a cég munkatársai készülnek az erõmû
életidejének meghosszabbítását célzó fejlesztésekben való
részvételre is.
– Mindezek a megbízások
hosszútávra biztosítják a Pintér
Mûvek életképességét - tette
hozzá Pintér József, megjegyezve, hogy vállalkozásuk,
amely eddig sem volt híján a
munkának, újra csúcsra van
járatva, kapacitásuk maximális
kihasználtsága mellett tudnak
a magas elvárásoknak megfelelni.

Szoborparkkal
gazdagodnak
Kecelen található az ország
egyik legjelentõsebb hadtörténeti kiállítása. Pintér József
gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen, a látogatók a több
mint három hektáron elterülõ
„tárlat” révén, áttekintést
nyerhetnek az elmúlt évtizedek hadiipari eszköztáráról –
a lokátoroktól az atomtöltetek

célba juttatására rendszeresített rakétáig. A tervek szerint a
közeljövõben egy új szoborparkkal is gazdagodik a Pintér Mûvek. A felépített új
üzemcsarnok melletti területen több mint száz honvédelemmel kapcsolatos mûalkotás kap majd helyet. Ezek
többsége korábban honvédségi területen állt, és könnyen
lehet, hogy a Pintér Mûvek
közremûködése nélkül nem
maradtak volna az utókorra.
Az esetenként felbecsülhetetlen eszmei értéket képviselõ
alkotások közül az elsõ már
meg is érkezett a gyár területére. Tisza István egykori miniszterelnök 1934-ben felavatott emlékmûvének egyik
bronz szoborcsoportja igazi
mûemléknek számít. A több
mint hat méter magas monumentum Kecelre szállítása
sem volt kis feladat. A szobor
az elképzelések szerint egy
emelvényen kap majd helyet,
ezt követõen lesz látható –
egyéb alkotásokkal együtt – a
nagyközönség számára is. A
szoborpark vélhetõen ugyanolyan kedvelt látványosság
lesz majd, mint a sok ezer látogatót vonzó hadtörténeti kiállítás.

Interjú Gaál József elnökkel és Sipos Zsolt titkárral

Kamarai törekvések gazdasági krízis idején
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pár hete új
elnökséget választott, mely ezt követõen stratégiai kérdésekrõl is
tárgyalt. A megbeszélés során kirajzolódott az a törekvés, miszerint az eddiginél szélesebb körû szakmai munkát kell végeznie a
kamarának. Ehhez még több szakmai munkabizottságot terveznek létrehozni, még több vállalkozó, tisztségviselõ bevonásával.
– Tervezünk egy kereskede- kanélkülilemfejlesztési bizottságot, és ség térsészó van egy olyan speciális günkben
munkabizottság megalakításá- m i l y e n
ról is, amely az építõipari eti- m é r t é k kai problémákkal, a körbetar- ben fog
tozások, lánctartozások kérdé- majd jeseivel foglalkozna. Így több in- lentkezni,
Gaál József
formáció birtokába jutva, ki- most még
dolgozhatnánk olyan javasla- nehéz lenne megmondani, de
tokat a kormányzat felé, az or- én azt gondolom, hogy a gazszágos kamarán keresztül, dasági életnek olyan jelentõs
amikkel ezeket a gondokat or- szeletét érinti ez a válság, hogy
vosolni lehetne – nyilatkozta la- valamilyen mértékben, minpunknak Gaál József, a Bács- denkire kihat majd.
Kiskun Megyei Kereskedelmi és
– Amíg a magyar gazdaság
Iparkamara elnöke.
szereplõit közterhek több tucatja nyomja, a mûködõ vállalkoKiútkeresés
zások tartalékait felemészti az
– Mennyire érzõdött az el- állandó sarc, addig elõrelépésnökségi ülésen az országosan re nem is számíthatunk – vette
jellemzõ válsághangulat?
át a szót Sipos Zsolt, a kamara
– Több napirend kapcsán is titkára. – Esetünkben eladósofelmerült ez a téma, és néhány dott vállalkozásokról beszélhejelenlévõ elmondta tapasztala- tünk csupán, amelyek "szabadtait. A bankok egy része már piaci" versenyhátránya több évmeglévõ hiteleket mond fel, tizedes. Bajaikat csak közös,
nagyon nehéz helyzetbe hozva kormányzati akarattal lehet ora vállalkozásokat. Ugyanakkor vosolni, hozzájuk juttatva a lega különbözõ piacvesztési té- több hazai és EU-s támogatást.
mák, illetve ezek következmé- Addig némi gyógyír lehet a kanyeként az elbocsátások is szó- marának a hálózatos mûködéba kerültek. Azt, hogy a mun- sünkben rejlõ erõ, a mögöttünk

lévõ vállalkozói tömeg, valamint a számukra rendszeresített
szolgáltatási paletta. Ezenfelül
a hangunk erõteljes hallatása,
a gazdaság szereplõinek hiteles
tájékoztatása, amelynek forrásáról keveset tud a közvélemény. Bízunk benne, hogy országos elnökünk, dr. Parragh
László a „Reform Szövetség”
keretében sikerre tudja vinni
gazdaságélénkítõ elképzeléseinket. Megyénk szempontjából
pedig – 14 éves történelmünk
alatt elõször –, bõvültek lehetõségeink, hiszen elnökünk,
Gaál József lett az országos
kamara ipari alelnöke. BácsKiskunt illetõen, a közvéleményt is foglalkoztató Mercedes-beruházás általunk kezdeményezett összefogásait emelném ki. Kecskemét város vezetésével kitûnõen együttmûködve hoztuk létre a Hírös Képzõ
Konzorciumot, amely nem kizárólag a Mercedes betelepülése kapcsán jelentkezõ, hanem a teljes megye hiányszakmákra vetített munkaerõigényét hivatott összehangolt képzésstruktúrával
segíteni.
Ugyanakkor említenem szükséges a Hírös Beszállítói
Klasztert, amelyet a térség vállalkozásaink jövõbeni, sikeres
piachoz jutásáért hívtunk életre, valamint a Hírös Bauteam
Konzorciumot, amely mögött

akkora tõke és bankgarancia
volumen vonult fel, hogy bármilyen méretû beruházás teljesítésére alkalmas.

Megújuló lendülettel
– Adottak
a kamara
személyi
feltételei
ahhoz,
hogy eb ben a ne héz hely Sipos Zsolt
zetben
megfeleljenek az elvárások nak?
– A vezetõ tisztségviselõinknek a döntõ része gyakorló
vállalkozó. Vagyis a változó
gazdasági környezettel, szabályozó - rendszerrel, piaclehetõségekkel, illetve a megoldást sürgetõ problémákkal,
mint vezetõ tulajdonosok
szembesülnek nap, mint nap
– nyilatkozta Gaál József. – Ez
jelentõs hajtóerõ, ami ha rugalmassággal, alkalmazkodó
képességgel és sok-sok munkával, nagy kitartással párosul, mindig új lendületet ad
kamaránk egyre hasznosabb
mûködéséhez. És ez a folyamatosság épp olyan fontos,
mint az, hogy új arcok, új
gondolatok és módszerek is
rendszeresen frissítsék a tevékenységünket. Most a vállal-

kozók úgy döntöttek, hogy elnökségünkbe új tagokat választanak. A testület 10 százaléka lecserélõdött. A kamarában dolgozó munkatársak pedig, egytõl egyig elhivatott, kiváló szakemberek, akik a tagok érdekében, a gazdaság
versenyképességének javításáért dolgoznak.
– Kamaránkban a tisztújító
választások nyugalomban,
szinte tökéletes egységben zajlottak, és csupán néhány új
választott tisztségviselõ erõsíti
munkánkat – tette hozzá Sipos
Zsolt. – Két éve elindult nálunk
egy dinamikus folyamat,
amely már a korábbitól eltérõ
stílust hozott. Ezzel vezetõink
és vállalkozásaink elégedettek, amit talán az is jelez, hogy
szervezetünk az idén több mint
260 új belépõ tagról adhat
számot. Elégedettek azonban
soha nem lehetünk, mert teljesítményünk csökkenését eredményezheti. A hozzánk forduló
ügyfeleket továbbra is magas
színvonalon igyekszünk kiszolgálni. Arra törekszünk, hogy
az elektronikus kommunikáció, céges referatúra eszköze
mellett, jövõre sokkal több
céglátogatást hajtsunk végre.
Szeretnénk a hozzánk tartozó
vállalkozások szolgáltatási
igényét közvetlen kapcsolat útján feltérképezni.

Kétarcú gazdaság
– Ez a kamara kiknek a bástyája? A vergõdõ, szegény, nehéz
sorsú vállalkozóké, vagy a topon lévõ, vezetõ cégtulajdonosoké?
– Az adatokat tekintve, BácsKiskun nem a vergõdõ vállalkozók megyéje alapvetõen.
Ami nem jelenti azt, hogy itt
nincsenek jónéhányan, akik
nagyon nehéz helyzetbe kerültek-kerülnek a magyarországi
gazdasági környezet anomáliái, vagy éppen a gazdasági
krízis miatt – magyarázta Gaál
József elnök. – Régiós összehasonlításban azonban, a három
megye száz legnagyobb vállalkozása közül, 44 Bács-Kiskunban van. Ami jelzi megyénk régión belüli meghatározó szerepét, különösen a feldolgozóipar területén. A régiós export
teljesítményének mintegy 60
százaléka származik Bács-Kiskunból. Azt gondolom, hogy ez
önmagában jó és örömteli, de
miután ennek a teljesítménynek
a fele a kecskeméti kistérségbõl származik, ez egyben egy
rendkívül féloldalas, kétarcú
gazdaságot tükröz. Ennek a
helyzetnek az oldásán dolgozik
a kamaránk is. Napjaink törekvése most is a szakmai odafigyelés, felkészülés és az óvatosság a gazdasági életünkben.
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Beszélgetés Farkas Gáborral

Csiperót megszerette egész Európa
Kevesen gondolták volna még a kezdet kezdetén, hogy szerte az öreg kontinensen úgy emlegetik majd Kecskemétet, mint egy Csiperó nevû, meseszerû figura szülõvárosát. Mint ismeretes, az Európa Jövõje Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó emblémájaként lett mára
nagyhírû ez a bohókás madárka. A kezdetek 1990-re nyúlnak vissza, amikor e rendezvénysorozat megálmodójának, Farkas Gábornak a kezdeményezésére megalakult a hírös városban
az Európa Jövõje Egyesület. A cél az volt, hogy a különbözõ népek gyermekei, Kecskeméten
találkozva, ízelítõt adjanak egymásnak dalaikból, táncaikból, megismerve, megértve és tisztelve a nációk közötti másságot. Ebben máig fontos szerepet játszik, hogy a találkozóra érkezõ
külföldi gyerekeket kecskeméti családoknál szállásolták, szállásolják el, s a következõ évben
megszervezi az egyesület a vendégfogadók csemetéjének viszontlátogatását.
munkába kecskeméti fiatalok. Nemcsak szerelmek, házasságok is születtek szép
számmal, Csiperónak köszönhetõen. És ma már azok
küldik a lányaikat, fiaikat erre a seregszemlére, akik
gyermekként jártak itt a kilencvenes években. Nem ritka az sem, hogy követik csemetéiket a szülõk Kecskemét– Az idei volt a tizedik talál- dég kilenc napos elhelyezé- re. A minap is bemutattak
kozó, amelyre 26 ország 46 sére nem vállalkozhattunk.
egy dán házaspárt, akik turis– Tartósnak bizonyultak az taként hazánkba érkezve,
településérõl érkeztek gyermekcsoportok – nyilatkozta itt szövõdõ barátságok?
csak azért keresték fel várolapunknak Farkas Gábor, az
– Képtelenség lenne ala- sunkat, hogy megtekintsék,
egyesület elnöke. – Az évek pos felmérést készíteni errõl. hol szerzett annyi élményt
során olyan nagy lett az ér- De számtalan olyan esetrõl nyáron a kislányuk.
– Helyben sok segítséget
deklõdés, hogy határt kellett tudunk, hogy a gyermektalálszabni a jelentkezéseknek, kozón kötött ismeretségnek kap az egyesület?
hiszen már Dél-Koreából, Iz- köszönhetõen, késõbb vala– Igen, amit a találkozók
idején szívesen fogadunk. Ellentétben az év többi napjával. Hiszen az inkább jelent
zavart, mint segítséget, ha a
szervezési munkánk folyamatába csak úgy, egy-két
napra akar valaki bekapcsolódni. Az önkénteseink
egyébként, külön kiképzéseket kapnak, hogy gyorsan
tudjanak orvosolni minden
problémát, ami a találkozók
alkalmával adódik.
– Az egyesületük megalakulása óta eltelt csaknem két
évtizedre visszatekintve, mik
raelbõl, Japánból is jöttek fi- melyik külföldi országban ta- jelentettek jelentõsebb forduatalok, s kétezernél több ven- nultak tovább, vagy álltak lópontot?
Valószínûleg kevés olyan
ember dolgozik a vendéglátó szakmában, akinek
nem cseng ismerõsen
Gömöri Ferenc neve. Hiszen ma már egy tradíciót,
egy minõséget képvisel
Kecskeméten, amit néhány
éve díszpolgári címmel köszönt meg neki a városi vezetés. A magyar gasztronómia jeles szakembere, akinek irányításával szerzett
országos rangot, hírnevet a
mizsei Tanyacsárda. Jelenleg a megyeszékhely legdominánsabb
központi
vendéglátó egységének,
gasztronómiai mûhelyének,
az Aranyhomok Szállodának a tulajdonosaként, de
a Kereskedelmi és Iparkamara nemrég újraválasztott
elnökségének tagjaként is
megtapasztalhatta, hogy
egy gazdaságilag nehéz
évet búcsúztatunk most.
Milyennek ígérkezik a következõ? – Egyebek mellett,
erre a kérdésre kértünk választ Gömöri Ferenctõl.

– Az elsõt a megalakulásunk napja hozta, 1990.
szeptemberében. Hiszen 180
érdeklõdõt, támogatót számolhattunk már azon az öszszejövetelen is, és pillanatok
alatt összegyûlt félmillió fo-

rint a további mûködésünkhöz. És a következõ évben,
amikor véget ért az elsõ találkozó, és a Széktói Stadion
gyepén több ezer gyermek és
felnõtt borult össze megkönynyezve a búcsúzást, már tudtam, olyasmit indítottunk el,
aminek sokáig lesz folytatása. Jelentõs lendületet adott,
amikor 1997-ben egy országos társadalmi tanács nekünk ítélte az év nonprofit
szervezete díjat. Ezt követte

késõbb az európai civil díj.
Tudni kell, hogy ilyenbõl
mindössze három van, s mi
nyertük el az egyiket, ami óriási elismerést jelent öreg
kontinensünkön. És persze
jelentõs anyagi támogatást

(Bús Csaba felvételei)

Interjú Gömöri Ferenccel

Válság, változás, vendéglátás
– Sok bizakodásra nincs
okunk, de ha jól tesszük a
dolgunkat, akkor elõbbutóbb kilábalunk ebbõl a
válságból is. Aminek most
még csak a szele ért el
bennünket, de már ezt is
érezni lehet, például a
mostani szilveszteri asztalfoglalásokon – nyilatkozta
lapunknak a neves vendéglátós szakember. – Ha
jobban belegondolunk,
turizmust megtorpantó jelenségek évtizedek óta
adódtak, a csernobili katasztrófától a délszláv háborúkig, de rendre leküzdöttük a nehézségeket. És
mindig voltak kapaszkodók a vendéglátás terén,
gondolok itt például a nagyobb, nemzetközileg is ismert kecskeméti rendezvényekre, fesztiválokra, amik

a riasztó jelenségekkel ellentétben, vonzották a turistákat. Lehet, hogy ez a
most mutatkozó gazdasági
válság legelõször az idegenforgalomban érezteti
hatásait, viszont ez is lábal
majd ki leghamarabb belõle. Csak találgatni tu-

dunk, hogy meddig tart ez
a krízis, s jó lenne, ha minél hamarabb lecsengene,
bár ilyen méretû pénzügyi
és gazdasági válságot, én
még nem éltem meg.
– Nemcsak mint szakem bertõl, hanem mint jeles
lokálpatriótától is kérde zem: A válságtól eltekintve,
milyen változások figyelhe tõk meg a jelenlegi kecs keméti vendéglátás terén?
– Egy nívósabb szálloda
esetében a vendégkör igényei alapvetõen meghatározzák ezeket a változásokat. Ma már más trendek
jellemzõek, mint 25-30
évvel ezelõtt, és az tud talpon maradni, aki követni
képes az új igények szerinti elvárásokat. Aki nem, az
csak vegetál, vagy elõbbutóbb tönkremegy. A ki-

is, amire immár ötödik éve
pályázhattunk
sikeresen
Brüsszelben.
– Kormányok, pártok váltogatták egymást az elmúlt
húsz évben, a helyi hatalmi
viszonyok is többször módosultak, Csiperó azonban,
mindenkinek kedves volt, és
az is maradt.
– Hála Istennek, ez így
igaz. A mi egyesületünk megmaradt a civilek szigete, ahol
békében dolgozik együtt mindenki, pártelvûségre, hitre,
nemre való tekintet nélkül. És
én ezt legalább akkora sikernek könyvelem el, mint azt,
ahogy Csiperó meghódította
Európát.
Koloh Elek

sebb éttermeket, fogadókat tekintve pedig, az árak
a meghatározóak. Vagyis
odamegy a vendég, ahol
olcsón jót kap, ételbõl és
italból egyaránt.
– Vajon a Mercedes
gyár felé p í t é s e é s m û k ö dése, hoz majd lényeges
változásokat a vendéglá tás szempontjából is
Kecskeméten?
– Biztos vagyok benne,
hiszen egy nagyon jelentõs létesítményrõl van szó,
mely több mint kétezer
dolgozót foglalkoztat, és
hatalmas beszállítói kört
mozgat majd. Minden
vendéglátó egység meg
fogja találni a helyét, a
szerepét ebben a körforgásban, ami egy egészséges versengés mellett,
mindenképpen felpezsdü-

lést eredményezhet városunkban.
– A jelek szerint, az
Aranyhomok Szálloda ké szen áll az új kihívásokra,
hiszen folyamatosak az át alakítások, korszerûsítések.
– Nálunk minden fejlesztés a vendégek kényelmét szolgálja, és azt
hiszem, álljuk a versenyt
uniós szinten mérve is.
Bár õket csak három vagy
öt százalékos áfával terhelik, nem hússzal, mint
minket. Idén az összes
szoba új padlószõnyeget
kapott, korszerûsítettük a
liftjeinket, és így tovább,
hosszú a minél jobb szolgáltatásokat célzó változtatások listája. Emellett
persze, nagyon fontos a
személyes kapcsolat, a jó
kontaktus a vendégekkel.
Mert ha érzik, hogy odafigyelnek rájuk, törõdnek
velük, gyorsabban törzsvendégekké válnak. És a
mi szakmánkban ez a legnagyobb elismerés.
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Május közepén indult el a próbagyártás a magyar tulajdonú
Mediterrán Magyarország Kft.
új, kunszentmiklósi gyárában,
mely napjainkra - túl a bekalkulált nehézségeken, beállításokon – már üzemszerûen
mûködik. A magyar tulajdonban lévõ társaság tavaly szeptemberben kezdte meg az 1,2
milliárd forintos beruházást,
amelynek révén Közép-Európa legnagyobb és legkorszerûbb beton-cserépgyárát építette fel. A mûszakonként
évente 10 millió darab tetõcserép elõállítására képes
gyár a legszigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak is
megfelel. A huszonöt fõt foglalkoztató
létesítményben
olyan, alacsony energiaigényû technológiát alkalmaznak, amely teljesen zárt: cement - és homokkiporzás
nincs, még az esetlegesen hibás termékeket is visszaforgatják a gyártásba.
A hazai építõipar gyengélkedését és az új lakásépítéseknél tapasztalható stagnálást a Mediterrán Kft-nél is
megérezték, azonban az export - tevékenység erõsítésével sikerült ellensúlyozni ezeket a negatív hatásokat. A
vállalat optimizmusát tükrözi
az is, hogy a Bólyon lévõ üzemük korszerûsítésének elõkészítését is megkezdték már.
A hazai cseréppiac mintegy
40 százalékát teszi ki a be-
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Mediterrán Magyarország Kft.

A minõségi megoldások cserépgyára
toncserép, ebben a szegmensben a Mediterrán Kft.
30-35 százalékkal részesedik. A cég fõ exportpiacainak
Horvátországot és Romániát
tekinti, ahol dinamikusan bõvül az építõipar.
A cég alapvetõ követelménynek a tudományos kutató-fejlesztõ munkát, a magasabb minõség iránti igényt,
továbbá a szállítási fegyelmet
tartja. Annak érdekében,
hogy vevõi elégedettek legyenek, tavaly új termékkel je-

lentkezett a piacon, mely dinamikus fejlõdést eredményezett a vállalatnál. Az újgenerációs Zenit tetõcserép izgalmas színével, rendhagyó
téglalap alakjával és letisztult

homogén felületével új formanyelvet képvisel az építészetben. Fekete felülete a
kristályok geometriáját idézi
az épület valóban különleges, mûvészi lezárásaként.
Stílusa rokon az egyszerû keleti formavilággal és vonalvezetéssel, de összképében érzõdik az északi vidékek hûvös
eleganciája is. Modern külsõje a formatervezõk és belsõépítészek megálmodta mai
bútorok és enteriõrök méltó
külsõ párhuzama, a ház ka-

rakterének meghatározója. A
Zenit-tetõ könnyedsége, áttekinthetõ vonalai és geometriája mögött ott az erõ, a nyugalom, a megbízhatóság.
Úgy óvja a házat a természet

Elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál a Katonában
Már csak néhány hét, és kezdõdik a báli szezon. Az elsõ kecskeméti estély egyben a legnagyobb is lesz, a Katona József
Színház és a Hovány Premium Automotive fogott össze megrendezésére. A szervezõk I. Színészkarnevál és Mercedes Bál
néven január 17-ére várják a térség bálozóit, az alkalomra
teljesen átalakított színházba.
Valószínûleg hosszú évek óta hathatós támogatást is kap a
nem volt ilyen különleges bál szervezéshez. A Hovány PremiKecskeméten. A színházban az um Automotive ügyvezetõje,
utolsót 2005-ben rendezték, a Hovány Márton így nyilatkozott
Polgármesteri Bál sorozat óta az együttmûködésrõl:
– Anyagiakban is segítjük a
azonban egyszer sem használta
ki a város ezt a gyönyörû hely- stábot, de a szervezésben is
hasznukra leszünk. Nagy taszínt.
gyûjtöttünk
Cseke Péter színházigazgató pasztalatokat
változtatni kíván a kialakult hely- ugyanis a cégcsoport fennállázeten. Vezetõi pályázatában is sa óta: tucatnyi bál lebonyolítászerepelt, hogy visszaállítja a sát tudjuk már magunk mögött.
báli hagyományt a Katonában. Szívesen adjuk a segítségünket
Idei megválasztását követõen és a Mercedes hírnevét támomár az elsõ idényt sem szeretné gatásul, mivel biztosak vagyunk
kihagyni, belevágott a szerve- abban, hogy a Cseke Péter vezésbe. Nem kisebb célkitûzéssel, zette intézmény kifogástalan
a nagyhírû budapesti Operabál színvonalú bál megszervezésészínvonalát tervezik elhozni a be kezdett.
helyi közönségnek. Nívós mû- A fõvédnök szerepét dr. Zomsorvezetõk, rangos fellépõk, az bor Gábor, Kecskemét polelmaradhatatlan nyitótánc, a gármestere vállalta, olyan
város színészeinek mûsora, kifo- védnökök társaságában, mint
gástalan vendéglátás és igazi Szemereyné Pataki Klaudia,
tánczene hajnalig. A január 17- Kecskemét Mercedes-beruháei idõpont az egész helyi báli zásért felelõs alpolgármestere
szezon nyitányául szolgál majd, és Hans Georg Pecchacker,
ez lesz az elsõ és legnagyobb akiben a Mercedes-Benz Hunkecskeméti bál 2009-ben.
gária ügyvezetõjét tisztelhetA színház a hivatalos helyi jük.
A helyszín nagyszerû lesz, az
Mercedes márkaképviselettõl

épület tereit teljesen a bál igényeinek megfelelõen alakítják
át január 17-ére. A színpad és
a teljes nézõtér egy hatalmas
bálteremmé formálódik, s az
elõre jelezhetõ nagy vendégszám miatt a felsõ szinteket is
átalakítják a legfelsõ emeletig.
A minõséget garantálja, hogy a
népszerû
színészházaspárt,
Szinetár Dórát és Bereczki Zoltánt kérték fel házigazdának,
akik önálló mûsorszámmal is
készülnek. A program helyi fiatalok fogadótáncával kezdõdik,
a színház színészei pedig a karnevál nevéhez méltó meglepetés mûsort adnak. Eljön a Magyar Örökség díjas Berecz András is, aki népi történetekkel,
mesékkel színesíti egy kicsit az
estélyt. Komoly teret kapnak a
helyi fellépõk: a középiskolások
nyitó tánca mellett Pölös János
humorista és a kecskeméti Penge Benge Jazz Band is része a
mûsornak. Természetesen lesz
tombola, mindeközben az ország legjobb parti-zenekara,
Netty és a Holländer Band
játssza a legjobb táncdalokat
hajnalig.
Több neves vendéglõ is indult az elsõ Színészkarnevál és
Mercedes Bál pályázatán, közülük végül kóstolás alapján
választotta ki a szervezõkbõl és

külsõ erõitõl, hogy közben izgalmasan tükrözi vissza a horizonton lebukó nap fényét. A
Zenit alternatíva az eddig hagyományos és megszokott tetõcserepekkel szemben azoknak, akik egyéniségükhöz
egyéni összhatású házat, illetve tetõt választanak. Ráadásul a tetõcserép különleges, colorsystem felületkezeléssel van ellátva. Speciális
védõréteg gondoskodik a tetõ színtartóságáról, garantálja, hogy színe és tónusa a lehetõ legtovább újszerû maradjon. A bevezetéskor csak
a Zenit termékcsaládon alkalmazott felületi védelem a
kor kihívásainak megfelelve
mára már a Mediterrán termékek legtöbbjén megtalál-

Móra Róbert független vendéglátós szakemberbõl álló zsûri,
melyik csapat adhatja tudását a
bál vendéglátói részének levezényléséhez. Mindegyik pályázat kiváló volt, de ebben az évben a kecskeméti Géniusz és
séfje, Kecskeméti Krisztián felelt
meg leginkább azoknak a minõségi kritériumoknak, amelyek a rangos esemény színvonalához szükségesek. A rendezõk a menüsort meglepetésként
kezelik. Annyit árultak el róla,
hogy a nagyobb, elegánsabb
estélyek hagyományainak megfelelõen felszolgálnak hideg és
meleg elõételeket, fõételt és
desszertet is, a hozzájuk való
italokkal. Éjfél után természetesen még egy terítéssel segítenek a tánc során elvesztett
energiákat pótolni. Az emeleti
páholyokban és a legfelsõ szinten helyet foglaló vendégek pedig minõségi svédasztalos vendéglátásban részesülnek, és
ahogy illik, gondoltak a vegetáriánus ételeket elõnyben részesítõk igényeire is.
A jegyárusítás javában
folyik, aki szeretne részt venni a
báli szezon kiemelkedõ újdonságán, már jelentkezhet az
alábbi elérhetõségeken.
I. SZÍNÉSZKARNEVÁL ÉS
MERCEDES BÁL
Jegyrendelés és információ:
Katona József Színház
Kecskemét,
Katona József tér 5.
Titkárság: (76) 501 171
Szervezési és jegyiroda:
(76) 501-177

ható. Így a tetõcserepek színei mélyebb tónusúak lesznek, legyen szó az élénkebb
téglavörösrõl, az érettebb
ódonról vagy az intenzívebb
antracitról. Mindez a színvédelemnél azonban, sokkal
több. Hatására a termékek
felülete keményebb és kopásállóbb. Az UV sugárzással szemben védelmet nyújt,
biztosítva a tetõ hosszantartó
színállandóságát.
A bevonatnak köszönhetõen a felület simább, így a
por, korom és más szennyezõ anyagok nem tudnak
megtapadni rajta. A cserepek felülete víztaszító lesz,
nem alakulnak ki vízfoltok,
nem tud megtelepedni rajtuk
a moha. Természetesen ez a

technológia – igazodva a
cég környezetvédelmi elveihez – is teljesen oldószer- és
ammóniamentes.
Egy tetõ csak a megfelelõ
beton-, fém- és mûanyag kiegészítõkkel lesz gondozásmentes, illetve hosszú élettartamú. A cég erre is a lehetõ legmagasabb minõségû megoldásokat nyújtja. A
saját márkázott Mediterrán
kiegészítõk biztosítékot nyújtanak az építkezõknek arra,
hogy otthonuk megfelelõ védelmet kapjon. A legegyszerûbb részletektõl a legbonyolultabb, legösszetettebb
csomópontokig mindenre kínálnak professzionális megoldást. A rendszerben lévõ
kiegészítõk mind formában,
mind pedig színben igazodnak a választott tetõcserepekhez.
A Mediterrán Magyarország Kft. kiemelten fontosnak tartja, hogy idõtálló
termékei magas minõségükön túl egyedi formájuknak
és színeiknek köszönhetõen
új életörömmel teli hangulatot teremtsenek. Ezért a
jövõben is komoly termékfejlesztési lépéseket tesznek
annak érdekében, hogy az
építkezõk szabadon engedve fantáziájukat, az ízlésüknek, stílusuknak legmegfelelõbb cserepeket használhassák otthonuk tetõfedéséhez.

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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Örömszerzõ képek
Benda Katalin festõmûvész
Dobó körúti otthona olyan,
mint egy galéria. Az elegáns,
belvárosi lakás falait csendéletek, táj- és csillagképek, virágok, kerámiák, szebbnél
szebb alkotások díszítik. A mûvésznõ saját alkotásai. Jelen-

Ünnepi fogadás a városházán

szeknek meg kell tenniük ahhoz, hogy az alkotásaikon keresztül a nevük ne legyen feledhetõ. Számos kiállításom
volt az Egyesült Államoktól
kezdve Japánig, Dániáig. Lokálpatrióta emberként azonban, legszívesebben a hírös

A Kodály Iskola világhírû vegyes karának karácsonyi
egyvelege köszöntötte a város vezetõ cégeinek topmenedzsereit a napokban a
Kecskeméti
Városházán.
Mindenki tudta, hogy ez a dr.
Zombor Gábor polgármesleg Kecskemét nevezetességeinek megörökítésén fáradozik
a mûvésznõ, s ezeket a képeit
is hamarosan közszemlére tárja. Mondhatni, hogy Benda
Katalin alkotásait Amerikában
hamarabb elismerték, mint
hazánkban. Itthon pedig, nem
kisebb mesterek egyengették
mûvészi pályafutását, mint
Bozsó János és Szappanos István. Foglalkozott akvarellel,
agyagozással, de a végén az
olajfestésnél kötött ki.
– Megjártam én is azt a göröngyös, fáradtságos utat,
amelyet általában a mûvé-

városban és a környezõ kisebb településeken mutatom
be a képeimet – nyilatkozta lapunknak a mûvésznõ. – Az
idõ rajtam sem múlt el nyomtalanul. Ez azonban véletlenül
sem panasz. Sõt, a legnagyobb boldogsággal, büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy
képeimmel örömet szerezhettem az embereknek, sikerült
maradandót alkotnom. Éppen
ezért a legfõbb vágyam az új
esztendõben egy életmû kiállítás, ahol bemutathatom az
eddig készült valamennyi alkotásomat.

Korda Könyvesbolt
missziós szerepben
Másfél évtizede mûködik a Barátok temploma mellett a Korda Könyv Kegytárgy-, Papír- és Írószerüzletünk – tájékoztatta
lapunkat Bujdosó Gabriella, a boltot fenntartó Jézus Szíve
Társaság képviselõje. Tulajdonképpen egy kulturmissziós tevékenységet folytatunk, mert nemcsak a templomba várjuk
az embereket, hanem a könyvesbolt által kimegyünk közéjük, és igyekszünk közvetíteni számukra a kultúrát és a hitet.

– Fõként vallási, kulturális, és
egyetemes emberi értékeket
hordozó kiadványokat forgalmazunk, melyek mindig
aktuálisak lehetnek, hiszen a
keresztény világnézetet képviselik, és erõsítik az emberek hitéletét is. Mindenkinek
szüksége van megfelelõ lelki
táplálékra, és mi ehhez próbálunk hozzájárulni a magunk eszközeivel.
Jelenleg is gazdag kínálattal várjuk kedves vásárlóinkat. A teljesség igénye nélkül
említeném a különbözõ kiadók gondozásában megjelent ima- és hittankönyveket,
a lelkiségi irodalom széles

tárházát, az ifjúsági regényeket, illetve a kötelezõ olvasmányokat. Kegytárgyaink
közül megemlíteném a szentképeinket, az ikonjainkat, a
rózsafüzéreket és a képeslapjainkat. A korral haladva
mi is árusítunk cd-ket, videókat, illetve esküvõi vagy más
célú feszületeket és szobrokat is.
– Mivel papír-írószer üzletként is funkcionálunk iskolai,
irodai papíráruval és felszereléssel ugyancsak állunk
kedves vevõink rendelkezésére, akiknek ezúton is áldott, boldog, új esztendõt kívánok.

ter által meghirdetett évzáró
találkozó, nem a gazdasági
beszámolók száraz adathalmazának fórumául szolgál
majd. Inkább lesz a barátság
és a köszönet összejövetele.
A polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, hogy az

évzárás, a karácsonyi ünnepkör
szívmelegítõ
szcenáriója nem tûri a vitákat, a politikát, a harcos
igazságkeresést. Annál inkább koncentrál a hálára, a
kézfogásra, a párbeszédre.
Köszönetet mondott a 2008-

as igen nehéz év teljesítményeiért. Kiemelte, hogy a
vállalkozók, akik sokat invesztáltak a városba, örömmel, lelkesedéssel fogadták
a Mercedes világra szóló
döntését, a márka kecskeméti elkötelezettségét
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Eredményes esztendõt zárnak
– Az õsz folyamán kialakult gazdasági válság ellenére is eredményes évet zártunk, sikerült teljesítenünk a 10 ezer tonnás
álomhatárt. Újabb partnerek bevonásával, valamint a beruházásainknak is köszönhetõen tudtuk a kitûzött terveinket megvalósítani – nyilatkozta lapunknak Kádár László, a Hírös MÉH
2004 Kft. ügyvezetõ igazgatója.
– Szinte minden területen is, tudomáérezteti hatását a válság, ami sul
véve,
bennünket úgy érint, hogy az hogy nekünk
üzletfeleink kevesebb megren- kell megoldelést kapnak, ezért hozzánk is dani a nehéz
csak kisebb mennyiségû szállít- helyzetet. Az
mány érkezik. Természetesen mi új partnerek Kádár László
is megtesszük a szükséges in- felkutatásátézkedéseket, hatékonyabb ból már idén is tõkét kovácsolgazdálkodással még jobban fi- tunk. Mivel kevesebb hulladégyelünk majd a kiadásainkra. kot tudtunk értékesíteni a hazai
Rugalmasan akarjuk kezelni a piacon, ezért a régi jól bevált
kialakult szituációt, de semmi- kapcsolatainkat felhasználva
képpen sem válunk meg a kitû- külföldre szállítottunk, így nönõen felkészült, megbízható veltük az exportunkat.
dolgozóinktól.
– Egy magasabb minõsítésû
– A jövõ évre elõre tekintve a fokozatot is szeretnénk majd
realitás azt mutatja, hogy megszerezni a következõ eszvisszaesés várható a mi forgal- tendõben, amely által a vermunkban is, de azért nem ke- senyképességünk is fokozódseredünk el. Sok céggel ellen- na. Az eddigi magas minõsítététben, igyekszünk pozitívan seinknek köszönhetõen, jó ehozzálátni a jövõ év teendõihez sélyt látok arra, hogy átvészel-

jük a válságos idõszakot, s a
jövõbe vetett hittel bízunk abban, hogy megerõsödve fogunk kijönni az átmenetileg
nehéz periódusból.
– A szelektív hulladékgyûjtés
terén viszont, komoly problémák merültek fel. Elég csak a
papírt megemlítenem, amit
nem akarnak átvenni a feldolgozók az országban. Úgy látom, hogy ha az állam nem
karolja fel ezt a környezetvédelmi szempontból is fontos területet, összeomolhat a nálunk
még egyébként is gyerekcipõben járó ágazat. Bízom abban,
hogy ez a probléma is hamarosan megoldódik.
Minden partnerünknek és
minden kedves olvasónak,
ezúton kívánok boldog új
esztendõt.
Hírös MÉH 2004 Kft.
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