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KISKÕRÖSI SZÜRET ÉS SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAPOK

Tovább gyarapítják a szoborgyűjteményt
PINTÉR MÛVEK

Híres történelmi személyiségek „találkozhatnak” majd a leendõ keceli parkban

A Pintér Mûvek új üzemcsarnoka mellett egy különálló szoborparkot szeretne létrehozni a Hadtörténeti Múzeum tulajdonosa, Pintér József.
A vállalkozó szeretne olyan
szobrokat kiállítani, melyeket a
rendszerváltás után politikai,
vagy egyéb okok miatt lebontottak. Olyan különleges szobrok
beszerzését végzik, melyek korábban közterületen voltak megtalálhatók, de jelenleg nincsenek kiállítva. Az ország különbözõ területérõl keresnek raktárban lévõ, „elfekvõ” szobrokat.
Felajánlásokból érkezett szoborkülönlegességeket is szívesen
fogad a szenvedélyes gyûjtõ, valamint önkormányzatok jelentkezését is várja.
A kecskeméti önkormányzat
tulajdonában lévõ egészalakos
Lenin-szobor, valamint Buday
Dezsõ és Vágó Béla július végén
érkezett a leendõ parkba. A Lenin-szobor súlya 1,5 tonna, a
hozzá tartozó talapzat pedig közel öt tonnát nyom. A friss szerzemények Tisza István, több
mint nyolc méter magas szoborcsoportja mellett kaptak helyet.
A beszerzett szobrok számától
függõen – amely elérheti a több
százat is – parkrendezéssel alakítják majd ki a kiállítás végleges helyét. Így az egyre bõvülõ
történelmi szoborparkban ritkaságokat és rég nem látott személyiségeket tekinthetnek majd
meg az érdeklõdõk.
Tóth Szilveszter, a Pintér Mûvek katonai referense elmondta, hogy a szobrok beszerzésénél szerepet vállalt õ is. „Korábban Kecskeméten voltam katona és tudomásom volt a Leninszobor – és még hat társa – létezésérõl, ez adta az ötletet ahhoz,

VILLÁMINTERJÚ

Pintér Józseffel

„A siker titka egyszerű”
– A Pintér Mûvek falain rengeteg oklevél és kitüntetés
ékeskedik. Milyen elismerésekkel gyarapodott az elmúlt
idõszakban?
– A Honvédelmi Minisztérium arany emlékérmet adományozott a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum érdekében végzett kiemelkedõ tevékenységemért. A
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem több emlékéremmel és
oklevéllel jutalmazott munkámért és támogatásaimért. A magyarságért, valamint az ország
építéséért végzett tevékenységemért „Közösség szolgálatért” díj
arany medáljával tüntetett ki a
Karol Wojtyla Barátság Központ.
– A Pintér Mûvek idén lesz
30 éves, hogyan ünnepelnek
majd?
– Igen, már 30 éve, hogy elkezdtem lerakni a Pintér Mûvek alapjait. Az évforduló alkalmából nagyszabású ünnepséggel készülök, továbbá reményeim szerint addigra elkészül a
Pintér Mûvek történetérõl és az
eddigi munkásságomról szóló
portréfilm is. A készülõ filmben, mely az A. Tóth Sándor által írt életrajzi könyvre alapul,

megszólalnak majd családtagjaim és üzlettársaim is.
– Pintér Úr, bizonyára már
sokszor hallotta ezt a kérdést,
de egy rövid mondatban össze
tudná foglalni sikerének titkát?
– A titok egyszerûbb, mint
azt sokan gondolnák. Kitartás,
bizalom az emberekben, jó
munka- és emberi kapcsolatok
szükségesek elsõsorban a sikerhez. No és persze az is fontos, hogy mindig határidõre el
kell készülni a vállalt feladattal,
és természetesen minden esetben hibátlant kell „alkotni”.

Megnyugtató kijelentés
A másfél tonnás Lenin-szobor egyelõre Tisza István szoborcsoportja mellet várja végleges helyét

hogy felkeressük a város polgármesterét” – mondta Tóth
Szilveszter, a projekt egyik lebonyolítója.

A beszerzés kissé hosszadalmas és bonyolult folyamat a jogi
intézkedések miatt. A hatályos
jogszabályoknak megfelelõen
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meg kell keresni az alkotókat, illetve azok jogutódjait, akiknek
nyilatkozniuk kell arról, hogy
hozzájárulnak-e a szobrok kiállításához. A tulajdoni jog megtartásával és rövid ismertetõvel állítják majd ki a szobrokat.

A Paksi Atomerõmûvel kötött szerzõdésnek köszönhetõen számos megrendelést
kell teljesíteni a Pintér Mûveknek. A vállalkozás részt
vesz az atomerõmû elemeinek cseréjében és építészeti
munkát is vállaltak a reaktorban. Ez azt jelenti, hogy a

több mint
kétéves átfutású projekt által 2
évig fix, biztos munkahelyük
van a dolgozóknak. Ez a
mai világban és a mai gazdasági helyzetben rendkívül
megnyugtató kijelentés.

A sokrétű és lendületes munka miatt kevés idő jut pihenésre
KIKAPCSOLÓDÁS

Pintérék a Rab-szigeten pihenik ki fáradalmaikat, és az idén sikerült az egész családnak együtt nyaralni

Pintér Csaba már 18. éve az Ad- iránt. „A lányom idén lesz elsõs
rián pihen családjával. Horvát- a kiskunhalasi Bibó István Gimországban sok barátra és isme- náziumban, és õ a vállalat legrõsre tett szert, ezért ha nyaral- fiatalabb designere” – mondta
ni indulnak, elsõ útjuk az Adria mosolyogva Csaba, aki bátran
kilencedik legnagyobb szigeté- kér segítséget és ötletet Csilláre vezet. A Rab-szigeten töltött tól, ha döntenie kell egy-egy terkikapcsolódáshoz idén szülei is mék színérõl, vagy formájáról.
csatlakoztak. Pintér József és fe„Fiam, Márk mûszaki beállílesége a mediterrán hangulatú tottságú. Jelenleg a kiskunfélfélszigetre – a hatóegyházi Petõfi Sánságok segítségének ■ A vállalkozás üz- dor Gépészeti és Inköszönhetõen – heli- leti élete nem te- formatikai Szakképkopterrel érkezett. A szi lehetõvé,
zõ iskola tanulója.
négy
kellemes hogy a két tulaj- Azon túl, hogy az isegyütt töltött nap a donos egyszerre kola
alapítványi
tenger szépségérõl maradjon távol a munkájában elnökés a tenger finom Pintér Mûvektõl. ként részt veszek,
gyümölcseirõl szólt,
meggyõzõdésem,
amit az egész család örömmel hogy egy ilyen egyedülálló
fogyasztott.
szakiskola fontos szerepet játA vállalkozás lendülete és üz- szik a szakma utánpótlásában.
leti élete nem teszi lehetõvé, A középiskolában már német és
hogy a két tulajdonos hosszabb angol nyelven is elsajátíthatják
távon, egyszerre maradjon tá- a diákok a mûszaki világ ismérvol a Pintér Mûvektõl.
veit, és ami manapság ritka,
Lapunk Csabát arról kérdez- megfelelõ gyakorlattal és kéte, hogy gyermekei érdeklõd- pességekkel léphetnek ki a
nek-e a vállalat tevékenysége munkaerõpiacra.”

Pintér Csaba családja és barátai már 18. éve a Rab-sziget szerelmesei. A társaság boldogan látogatja a horvát gyöngyszemet.

