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De nehéz az iskolakezdés!
Nem is olyan régen még azzal telt
el a szeptember eleje, hogy sajnál
tuk a gyerekeket, milyen nehéz az
iskolatáskájuk. Aztán divatba jött a
hátizsák, és a gyerekeink gerincé
nek védelme az egyoldalú terhelés
miatt lekerült a napirendről. Ám az
idők átrendezték a teherviselést
amúgy istenigazában: manapság a
szülők állóképessége van próbára
téve, de amúgy istenigazában.
A legszolidabb számítás szerint is
egy-egy általános iskolába induló
gyerekre legalább húszezer forintot
kell költeni (tankönyv, füzetek, tor
nafölszerelés, aztán cipő, nadrág
meg a többi). Ezek a költségek még
akkor is megterhelik a szülők költ
ségvetését, ha netán van munka
helyük.
Mindjárt a tanévnyitó után kezdő
Búcsú a nyártól. Az iskolába induló gyerekekre fejenként
dik (az amúgy ingyenesnek mon
legkevesebb húszezer forintot kell költeni a becsöngetésre.
dott állami oktatáskeretében) iskola
és a szülők közötti játszma: ami lé voltán, amely egyáltalán nem erősí nem old semmit, viszont a szétosz
nyegében arról szól, hogy mire, ti az iskola és a szülők áhított jó tásával megterheli az iskolát, feles
mennyit. Az osztályterem kifesteté- kapcsolatát, meg merengjen el az, legesen borzolja a szülők amúgy
sétől a negyven darab famentes akinek nincs jobb dolga.
sem derűs kedvét.
rajzlapig, alapítványba befizetendő
Itt van mindjárt a tankönyvsegély,
Fenyvesi László, a Tóth László
x összegtől az osztálypénzig, isko amit az önkormányzattól fejkvótára Általános Iskola igazgatója például
lája válogatja a szülőfejés módoza kap az iskola.
úgy véli, hogy az alapvető problé
tait. Amit, bár fölfog az egykor
Kecskeméten idén ez 1114 forint ma az ilyesfajta segélyekkel nem
meggondolatlanul gyermeket válla gyerekenként. Ebből az összegből a oldható meg. Főképp, hogy a tan
ló ős, de berzenkedik is: az iskola jogszabály szerint 25 százalékot az könyvek, az iskolakezdés minimum
és szülő kapcsolatának valahogy iskola tartós könyvek vásárlására húszezer forint megterhelést jelent
másmilyen módját kívánná. Ám, fordíthat, a maradékot, 835 forintot egy diákra számítva. És akinek
azzal is tisztában van, hogy ezeket a pedig kioszt(hat)ja. Van iskola, ahol több gyereke van, az szorozhat a
mérgelődéseit jobb magának meg „megnyilatkoztatják” a szülőket, gyerekek számával.
tartani, hiszen a pedagógusnak épp hogy szükségük van-e erre pénzre?
Szóval mostanában szeptember
úgy megvan a maga baja, mint a És van, akinek ennyi nem pénz. És ben már nem borong senki az isko
szülőnek. De igazában, egyik sem van, akinek a „jövedelme” annyi, latáska nehézségén.
kíváncsi a másikéra. A szülő a jobb hogy ennyiből „működik” a család
A szülők szíve nehéz, mert a több
a békesség praktikuma alapján fi ja két, három napig is.
ségüknek a pénztárcája üres.
zet. Ha tud. A helyzet megalázó
Ez a tankönyvsegély végül is meg
n.m.

A vértanú kifejezés az ókorból
származik: azokat az ókeresztény
áldozatokat nevezték így, akik hi
tükért haltak meg.
A 19. századi magyar történe
lemnek is megvoltak a maga vér
tanúi: gr. Batthyány Lajos exminiszterelnök, az aradi tizenhár
mak és sokan mások.
Mai embernek talán felfoghatat
lan az az ördögi dilemma, amit
ezek a királyhű és hazafias szel
lemben nevelt férfiak átéltek: a
dinasztia és a haza közötti válasz
tás dilemmája. Dönteni kellett, és
mert a dinasztia támadt a hazára,
nem pedig a haza a dinasztiára, s
mert a haladást a haza képviselte,
nem pedig az uralkodó - vagy a
nevében kormányzó bécsi kamarilla - ők a hazát választották.
1848/1849 a magyar történelem
egyik csúcsteljesítménye. És nem
csupán a tündöklő felszín: a lát
ványos politikai fordulat, az al
kotmányos kormányzás, az előbb
viszonylagos, majd teljesen füg
getlenség, a sajtószabadság, a
jogegyenlőség megteremtése mi
att. Hanem legalább ennyire a
hallgatag mély: a társadalmi for
dulat, a jobbágyság, feudalizmus,
hűbéri függés felszámolása, pa
rasztok, az istenadta nép sorsának
jobbrafordulása miatt. És miköz
ben a függetlenség, a felelős mi
nisztérium, a népképviseleti par
lament a katonai bukás után felszámolhatónak bizonyult, a job
bágy-földesúri viszony, a feudális
állapotok forradalmi átalakításá
hoz a Habsburg reakció sem mert
hozzányúlni: a szabadságharc el
bukott, de a forradalom győzött.
Batthyány Lajos a szabadság, a
hűség, a béke, a kompromisszum, a „törvényes forradalom” minisz
terelnöke volt. Kivégzése talán
nagyobb aljasság, mint azoké a
bátor férfiaké, akik a politikai
döntés katonai feltételeinek meg

m

teremtésén munkálkodtak. Nem
hibátlanul és nem tévedhetetlenül, nem napóleoni zsenialitással,
de mégis Európát ámulatba ejtő
teljesítményekkel.
1848/1849 magyar forradalom
volt, de mégis: sosemvoltsosemlesz álom, a nagy és nemes
illúzió, a világforradalom egy da
rabja is. Mert az egyetemes hala
dás ügye nem csupán Petőfi ver
seiben, Kossuth és Klapka áb
rándjain létezett: ott volt a hon
védség szlovák, zsidó, német, ru
szin katonáinak szívében. A leg
felsőbb tisztikar csak felerészben
magyar: 1849 honvéd főtisztjei és
tábornokai között német, lengyel,
szerb, angol, örmény egyaránt
akadt. A magyar történelem fel
emelő pillanata egyúttal az euró
pai história nagyszerű eseménye
is: a kontinens egyetlen másik
forradalmának sem volt a ma
gyarhoz fogható népi, paraszti,
vidéki tömegbázisa. Franciaor
szág határaitól Keletre a magyar
jobbágyfelszabadítás a legkedve
zőbb a parasztság számára. Milli
ók élete fordult jobbra, s ez a tény
- ha nem is a szigorú történészek
vagy a félrevezetett, becsapott
szomszédnépek, de - a magyarok
számára felejthetővé, megbocsáthatóvá teszi az emberi gyarlósá
gokat, tévhiteket és botlásokat.
Mert hát persze ezek is voltak.
A bosszúra éhes Habsburg hata
lom nem nyúlt az angolok, oro
szok által tanácsolt nagyvonalú
amnesztia eszközéhez, Akasztott
és lövetett. Október hatodika
gyászünnep: az aradi tizenhár
mak, s a többi,
száznál
több
vértanú kivég
zésének szomo
rú emlékezete.
írta
Ujlaky István

áld ás ki rá Ív nőt!

Az egynyelvű és egyszokású ország
gyenge és esendő

Kecskemét városa harminc esz
tendővel ezelőtt, 1967-ben rendez
te meg első alkalommal a Kecske
méti Népzenei Találkozót. Azzal a
céllal, hogy bemutatkozási és ta

lálkozási lehetőséget teremtsen az
autentikus magyar népzene műve
lőinek. letéteményeseinek. A talál
kozó sikerén felbuzdulva a rende
zők hagyományt teremtettek. A
múlt hét végén, immár tizenötödik
alkalommal adtak egymásnak talál
kozót a népzene iránt elkötelezett
séget érző hazai és a határainkon
túli hagyományőrzők., az értő kö
zönség legnagyobb örömére.
Főni Sára és Lángné Nagy Mária,
a találkozó szervezői, a következő
"hitvallást" fogalmazták meg az ed

digi találkozókra, és a majd sorra
kerülőkre is érvényesen:
A legfontosabb elvet Szent Ist
ván király Imre fiához írt intelme
iből merítjük, amely sokak által is
mert, ám nem lehet elégszer idéz
ni. „Az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő”. A talál
kozó minden időben síkra szállt
amellett, hogy a magyar népzenei
mozgalomnak is híd szerepet kell
betöltenie a Kárpát-medence or
szágai között. Ezért is válogatták,
hívtuk meg úgy a népművészeket,
hogy a népzenei estek a kárpát
medencei zenei körképet adják, a
nemzetiségek, a szomszéd népek
zenei világa is megszólaljon.
A találkozó az eltelt hosszú évek
alatt is mindig felmutatta a tiszta
forrást, a népi kultúrát, amelyből
mindig lehet meríteni, s igyekezett
bemutatni a kortárs zenei, irodalmi
irányzatokat is, amelyek éltek ez
zel a lehetőséggel.
Nem lehet elégszer elmondani,
hogy mennyire fontos az, hogy is
merjük, őrizzük saját kultúránkat,
legyünk büszkék rá, különösen
most, az Unió kapujában.

A 1998/99-es színházi évadnyitó összeállítás a 3. oldalon
Az operett-kedvelő kecskemétiek
bizonyára örülnek, hogy a Katona
József Színház 1998/99-es évadá
ban az örökifjú Csárdáskirálynőt is
műsorra tűzi. Pedig hát húsz éve
halott már szegény Honthy Hanna
is, akinek kedvéért - amikor a pri
madonna-kort már jócskán megha
ladta - átírták a darabot. S bizony
fogy már azoknak a száma is. akik
vele (a második változatban!) lát
hatták a Csárdáskirálynőt. De az
operett él, és élni fog: egykori csil
lagainak ragyogását az utódok hoz
zák vissza a színpadra, a műfaj ked
velőinek nagy örömére.
A darab keletkezésének ideje a
múlt ködébe vész, ám a Westel 900,

a hazai mobil telefon-szolgáltatás
egyik jeles cége, októberben ün
nepli fennállásának ötödik évfordu
lóját. Mindjárt azzal az ered
ménnyel, hogy ötszázezer előfize
tője van az országban!
A cég sok országos kulturális,
sportesemény után most a Kecske
méti Katona József Színház Csár
dáskirálynő bemutatását támogatja,
azzal a nem titkolt szándékkal,
hogy a nagy számok törvénye sze
rint a klasszikus operett kedvelői és
az előfizetők összetalálkozhatnak
az előadásokon.
S így lesz a Csárdáskirálynő elő
adása születésnapi ajándék is a
kecskeméti közönségnek.

Örülünk a jó évadkezdésnek
írta:
Benczik Anikó
A nyári pihenő
után ismét pezseg
az élet az Erdei
Ferenc Művelődé
si Központban.
Az új évadról beszélgetünk az
Bárdos Ferenccel, EFMK igazga
tójával.
- Milyen programokkal indult az
évad?
- A XV. Kecskeméti Népzenei Ta
lálkozó megrendezésével. Ez az
esemény túlmutat határainkon is,
hiszen a céljai között a határon túli
magyarság kultúrájának, népzené
jének közvetítése is cél.
Természetesen a házon belül is el
kezdődött a munka, megkezdődtek
a tanfolyamaink, a színházbérietek
gazdára találtak, új közösségek szá
mára adunk otthont. Az Ideál
Egészség és Életmód klubban a tar
talmas élet lehetőségeivel ismer
kedhetnek meg az érdeklődők, egy
országos egészségmozgalom része
seiként.
Kialakultak a zenés klubok is (Bo
hém-, Rock-, Gitár klub, Csík Tánc
ház), amelyekben mindenki megta
lálja az igényeinek megfelelő zenét,
társaságot.
- Milyen új terveik vannak a kö
vetkező idényre?

- A Kecskemét táncegyüttes jól
alapozta meg a nyarat, a Néptánco
sok Országos bemutató Színpadán
kiváló minősítést szereztek. Az
idényben a táncegyüttes már egy
galántai meghívással büszkélked
het. Örvendetes, hogy elkészült a
Pedagógus Énekkar első CD-je, a

Ám terveink megvalósítása nem
felhőtlen, sajnos mi is anyagi gon
dokkal küzdünk, A város kulturális
életének előbbre vitele céljából vál
lalkozók, szponzorok segítségét
várjuk. A Kecskemét Kultúrájáért
Alapítvány november 6-án gálaes
tet rendez, ahol lehetőséget adunk a

Font Sára és Mészár Zsuzsanna az Erdei Ferenc Művelődési
Központ munkatársai igazgatójukkal, Bárdos Ferenccel
jövő évi Tavaszi Fesztiválon egy
gyönyörű Kodály-koncerttel szeret
nénk előrukkolni, amely remélhető
leg egy következő CD zenei anya
gául fog szolgálni.
Az EFMK Gyermekszínházának
tavasszal kézült el az új darabja, a
Furfangos Péter, november-decem
ber folyamán a Katona József Szín
házzal közösen matiné-jellegű elő
adássorozat indítását tervezzük. Ez
az új színházi vezetéssel kialakult
jó szakmai kapcsolat eredménye.

mecénások bemutatkozására. A gá
laest igazi meglepetés lesz, hiszen
az elmúlt évtized illusztris művé
szeivel találkozhatnak az érdeklő
dők.
Távolabbi programjaink közül a
Nemzetközi Animációs Filmfeszti
vált emelném ki. amely június 9-11
között zajlik majd.
Szeretném, ha Kecskemét a mi se
gítségünkkel válna pezsgő kulturá
lis központtá, a kultúra igazi váro
sává.

A

Bányavirágok az Okollégiumban
Az ásvány olyan kémiai elem,
vagy vegyidet, mely rendszerint
kristályos, és geológiai folyama
tok révén keletkezett. Egy erdélyi
ember azonban másképp fogal
mazott: bányavirágoknak titulálta
a tüneményes szépségű alakzato
kat.
Fuxreiter Andrásban ugyanez a
kettősség: a tudományos pontos
ság, és a romantikus vonzalom a
természet csodálatos gazdagságú
alakzatai iránt. De Fuxreiter An
talnak nem elég annyi, hogy sze
reti a köveit. O azt akarja, hogy
mindenki megismerkedhessen
ezzel az álomszépségű világgal.
Az egész történet a Mátra alján,
Göngyössolymoson kezdődött.
Úgy, hogy az első találkozást egy
iskolai kiállítás adta az ifjoncnak.
Nosza, barátjával neki is lódultak
azon
nyomban,
hogy
az
asztaloskői bányában széjjelnéz
zenek, de úgy elzavarták őket,
hogy csak na! A működő bánya
ugyanis nem éppen alkalmas
gyűjtőterep. De hogy abban az is
kolában a természettudományok
iránt érdeklődést tudott kelteni a
tanító úr, az is biztos. Egyszer
egy őslénymaradvány tanulmá
nyozása közben szabadjára en
gedte gondolatait: bár csak annyi
pénzem lenne, mint ahány éves
ez a csont!
- Nekem fillérben is elég lenne!
- kotyogott közbe a kisdiák.
- Aztán mit vennél belőle? folytatódott a beszélgetés.
- Mikroszkópot! - hangzott a fe
lelet.
- Hát ez a mikroszkóp is meg
lett. Az ötvenedik születésna
pomra kaptam ajándékba, mutat a
munkaasztalra, ahol a legfrissebb
szerzemények feldolgozása fo
lyik.

- Szakmunkásképzőben folytat
tam a tanulást, géplakatos lettem.
Aztán a hívatásos katonai pályát
választottam. A műszaki munka a repülőgép-szerelés - nagyon ér
dekes volt. Szerettem csinálni, mondja Fuxreiter Antal.
Ám a szerkezetek üzemképessé
tétele mellett férfikorában újra ta
lálkozott a régi élménnyel. Leningrádban egy csinoska ásvány
gyűjteményt vásárolt. Szibéria,
meg az Ural legmutatósabb kin
cseivel. Lányával együtt nem
győztek csodálkozni a szépségek
ben, a hegyikristály fényeiben.
Aztán innen már nem volt meg
állás. Az újra felkeltett érdeklő
dés a gyűjtés, a megismerés szen
vedélyét is hozta magával. Nem
hiába nevezik magukat az ás
ványgyűjtők minerofilnek, azaz
ásványkedvelőnek!
A Magyar Minerofil Társaságá
nak mintegy 4-5 ezer tagja van.
Külön világ ez! Van aki csak egy
félét gyűjt a kilenc ásványosz
tályból, mondjuk a karbonátot.
De karbonátból is annyiféle elő
fordulás van. hogy egy teljes em
berélet sem elegendő a teljesség
eléréséhez.
Mások a lelőhelyek szerint cso
portosítanak. Fuxreiter Antal
mindent gyűjt, kiegészítve az ás
ványokat a megkövesedett élővi
lág maradványaival. Mert azért
az élettelen ásványok gyönyörű
sége mellett az egykorvolt élet
csodái is megdobogtatják a mai
ember szívét.
Magyarországon négyszáz ás
ványfajt írtak le. A mi kicsiny ha
zánknak területén nincsenek
olyan gazdag lelőhelyek, mint
Dél-Afrikában. Szibériában. De
azért egy-egy hazai gyűjtőút után
sem érkezik üres kézzel haza a

Regionális tévé Kecskeméten
Tavaly november közepe óta su
gározza műsorát Kecskeméten a
TV+. A csatornát üzemetető cég
tulajdonosa Puchardt Győző, aki
korábban nem annyira tévés vol
táról. mint inkább mikrohullámú
berendezéseket, készülékeket ér
tékesítő, szerelő vállalkozásáról
volt ismert a városban.
- Hogyan jött a gondolat, hogy
Kecskeméten elkelne még egy té
véstúdió?
- Volt egy mikrohullámú közve
títő berendezésünk, ami élő,
egyenes adások közvetítéséhez
lehet használni. A Kecskeméti
TV számára, közvetítettünk is ve
le. Innen jött az ötlet, hogy élet
képes lenne egy olyan tévécsator
na. amelyik élő adásban tudósít a
város életéről, Ezzel a közvetítő
kocsival egyébként más helyi té
véknek is végzünk közvetítést.
Tehát az egyenes adásokhoz „ad
juk” a technikát.
- Mini közvélemény kutatásom
szerint a TV+ műsorát a nézők
kissé egyhangúnak ítélik.
- Akkor olyanokat kérdezett,
akik ritkán nézik. Több mint öt
ven élő adásunk volt eddig. Vál
tozatlanul élőben tudósítunk a
kecskeméti képviselőtestület ülé
seiről, legutóbb a nemzetközi fo
gathajtó verseny ment egyenes,
helyszíni adásban. Ezenkívül
vannak film-, játék-, hír-, és ma
gazinműsoraink is Egyelőre kis
létszámú stábbal dolgozunk, de
bármilyen nagyobb produkciót is
el tudunk vállalni. Mint kereske
delmi tévé, elsősorban a reklám
bevételekből élünk, ebből tudunk
műsort készíteni. De egyre töb
ben fedezik fel az élő közvetíté
sek jelentőségét, és egyre több
megrendelést kapunk.
- Milyen lesz a műsor a későb
biekben?
- Most építünk ki egy úgyneve
zett mikrohullámú körhálózatot,
ami azt jelenti, hogy az év végéig

Puchardt Győző
Kecskeméten kívül a megye öt
városában lesz jelen a TV+, illet
ve ezekből a városokból beadható
lesz a műsor a hálózatba. Ma
gyarország egy hatodára szól a
sugárzási engedélyünk. A Hír
közlési Minisztérium pályázatán
állami támogatást nyertünk ah
hoz, hogy létrehozzuk Magyaror
szág 1. Intelligens régióját. Az in
telligens ebben az esetben a „ko
rát meghaladó kommunikációt”
jelent. A mikrohullámú körháló
zaton a megye bármely részéről
lehet egyenes adásban tudósítani,
ezeket az élő műsorokat bonyo
lult számítástechnikai háttérrel a
kecskeméti TV+ stúdió koordi
nálja és szerkeszti majd. A Kecs
kemét-Kiskunfélegyháza vonal
már létezik.
i
- Tulajdonképpen olyan lesz ez,
mint egy megyei vagy regionális
tévé?
- Igen, így is nevezhetjük.

Vendég Marosvásárhelyről
Fuxreiter András
minerofil! És milyen öröm, ami
kor már a gyűjtemény akkorára
nőtt. hogy az ásványok világának
szinte teljes körű bemutatására
alkalmas.
Az EFMK hosszú éveken át
adott lehetőséget a nyilvánosság
elé lépésre. Ám az igazi öröm az
volt a gyűjtemény gazdájának,
amikor az Okollégiumban meg
kapta azt a termét, ahol az ország
minden tájáról érkezőket és a
kecskeméti fiatalokat is fogadhat
ja az állandó kiállításon.
Hogy miért ez a szent szenve
dély?
•
A szelídszavún így összegez:
- Ha látom a gyerekek arcán az
örömet, ugyanazt a csodálkozást,
amit én gyerekkoromban átéltem,
számomra nincs ennél nagyobb
ajándék.
Fuxreiter Antal búcsúzóul be
vallja: ősei az 1700-as évektől ne
ves kőfaragók voltak. A véletle
neknek is megvan olykor a ma
gyarázatuk.
n.m.

A legnagyobb határon túli magyar vá
ros, Marosvásárhely és Kecskemét
partnervárosi kapcsolatának kibontako
zását jelzi, hogy a marosvásárhelyi pol
gármester, Fodor Imre, a Hírős Hét
Fesztivál meghívott vendége volt. A lá
togatást a Maros-parti város első embe
re tapasztalatszerzésre is hasznosította,
elsősorban az önkormányzati és a köz
szolgáltató cégek munkája érdekelte, az
ingatlankezelés, az út-, és közműépítés,
a víz, csatorna és fűtésszolgáltatás.
Losonczy László, a KIKFOR, és He
gyes Ferenc, a Magas-és Mélyépítő
Kft. igazgatója adott tájékoztatót a
kecskeméti gyakorlatról.
A marosvásárhelyi polgármester nagy
sport-és természetbarát: a nemzetközi
Outward Bound mozgalom romániai
szervezetének elnöke. Most is társasá
gában volt a szervezet alelnöke Nagy
Lajos.
Az Outward Bound mozgalomról
annyit: a fiatalok nevelésére a „túlélő
táborokhoz” hasonlítható élmény-peda
gógiai módszereket alkalmazzák, szerte
Európában.
A mozgalmat Magyarországon tíz év
vel ezelőtt honosította meg Szabó Imre,
a Magyar Természetbarát Szövetség fő
titkára - egyben országgyűlési képvise
lő, aki most azért, hogy a marosvásár
helyi delegációval találkozhasson, ellá
togatott Kecskemétre. Az alkalmat
egyébként arra is felhasználta, hogy a

város sportvezetőinek tájékoztatást ad
jon az aktuális pályázati lehetőségekről.
Sugár György, a Napsugár Szabadidő
sport Egyesület elnöke a találkozás al
kalmat megragadva rögtön meg is
egyezett a marosvásárhelyi Outward
Boundos alelnökkel, Nagy Lajossal egy
kecskeméti csoport fogadásáról.
Most nagy beruházásba kezdtek az ot
taniak.
Az európai hírű Szovátafürdő mellett
ifjúsági tábor építésébe vágtak. Ide
majd, kihasználva a közeli parajdi só
bányák és az erdélyi helyek klímája ad
ta lehetőségeket is, kecskeméti fiatalo
kat, például allergiás, asztmás gyereke
ket is fogadnak.
Szekeres István, a Bácsvíz Rt. elnök
vezérigazgatója is fogadta a marosvá
sárhelyi vendégeket. Az igazgatóta
nács, a megbeszélés után komolyabb
segítségre tett ígéretet, - a szakmai tá
mogatás mellett - az ifjúsági központ
építéséhez.
Szakemberekkel együtt a napokban ez
ügyben járt Marosvásárhelyen Tóth Ta
más önkormányzati képviselő, aki Csá
szár C irill képviselőtársával együtt
odaadó támogatója a kér város kapcso
latának. Nekik is köszönhető, hogy
Kecskemét önkormányzati testületé
nagylelkű gesztussal ötmillió forint
pénzbeli és természetbeli támogatást
ítélt meg a marosvásárhelyi árvízkáro
sultak megsegítésére.

Színház a városban
Augusztus hónapban benépesül a szín
ház. Az évadkezdés előjelei a járókelők
számára is érzékelhetők. Elsőként a mű
szakiak serege jelenik meg a színészbejá
ratnál. néhány nappal később hosszú ko
csisorjelezi a színészek érkezését. Az au
gusztus 22-i társulati ülésen baráti hátba
veregetések, kézszorítások, kézcsókok,
sminkre lehelt csókok váltogatták egy
mást. Majd a színtársulat zsibongó tagjai
várakozással és kíváncsisággal foglalnak
helyet a nézőtéren, melynek színpadán
Bodolay Géza székfoglaló beszédének az
elmondására készül.
A társulati ülésen az igazgató a bemu
tatkozás lehetőségével élve, olyan légkört
teremt az értelem, a humor jegyében, hogy
az idézetek, a filozófiai eszmefuttatások,
anekdoták váltogatásával, kinyilvánítja
színház szeretetét. szakmai fogalmakat
tisztáz, meghatározza a mindennapok eti
kai követelményeit és közös gondolkodás
ra, ötletek, javaslatok megfogalmazására
buzdítja kollegáit.

A közösen vállalt munkáról, így nyilat
kozik:
...” A színházcsinálás lehetőségéért vál
laltam az igazgatást... Színházat fogunk
csinálni. Kecskeméten fogunk színházat
csinálni, a Kiskunság egyik városában,
ahol nem vagyunk vendégek. Ha Illyés
Gyula kimondhatta: az a magyar, aki vál
lalja, akkor ez fokozattan igaz kell, hogy
legyen: KECSKEMÉTI az, aki vállalja. A
társulat tagjai ezt tették. Senkit sem hív
tam úgy magunk közé, hogy ő maga ne
akart volna jönni.” ...
Majd elhagyva színész-bemutatás szok
ványos formáit, ünnepélyes légkört teremt
Radó Vilmos színdirektor kitüntetésének
az átadásához és az ülést végén a színész
klub megnyitására hívja a társulat tagjait.
Az első gondtalan együttlétre, mert az el
következő napokat a délelőtti és délutáni
próbák, klubbéli beszélgetések és viták
töltik be. Elérkezett a tervek, elgondolások
valóra váltásának az ideje a társulat tagja
inál és az igazgatónál.

Bodolay Gé
za színigazgató
féléves munká
val alakította ki
társulatát, fel
kérvén az or
szág különböző
színházaiban
játszó kollegáit,
akikkel az évad
előadásait szín
re állítják. Az
előkészítő idő
szak végén, a megkezdett próbák idején az
igazgató számos, új elgondolást, információt
fogalmazott meg a színház munkájáról.

házcsinálás” kezd általánossá válni, mint
Shakespeare korában amikor a legjobb elő
adások a próbákon születtek meg. A mi ka
maraszínházi előadásunk, a Frici is így szü
letett és az utóbbi években történtek ilyen el
mozdulások az egész országban, de fel lehet
ne sorolni ennek az irányzatnak a képviselő
it az egész világon.
Nekem az célom, hogy ez a színház öntör
vényű előadásokat hozzon létre. Az Új
Zrinyiász színre állításánál is arra törek
szem, hogy a regény adaptációját közel vi
gyem azokhoz a nézőkhöz, akik még akkor
sem olvasnák el a könyvet, ha megkérnénk
őket erre. Megdöbbentő, hogy mennyien
nem ismerik az Uj Zrínyiász-t, miközben ke
vés olyan történet van, ami annyira mai len
ne, mint a százéves Mikszáth-regény, vagy
Katona József élettörténete, vagy némely ré
gi zenés darab melyeket " átigazítottunk".
Az esztétizáló kifejezésekkel nagyon óvato
san kell bánni, mert ezek mindig, mindent
leegyszerűsítenek. Könnyű lenne most a
videoklippekre hivatkozni és arra, hogy ho
gyan gyorsult fel a világ az évezred végén.
Ma másként fogadjuk be a világot, mikor 25
tv-csatorna van a szobánkban, mint amikor 2
rádióadó sugározta híreket, vagy amikor
csak levelezni lehetett a kedves kiválasztot
tal, mint Katona József korában. A világ
megváltozott és ha ezt a színház nem veszi
észre akkor maga is olyan régiséggé válik,
mint dédapáink cigarettasodró készüléke,
vagy a lóvasút.
Ha komolyan vesszük, hogy Kecskeméten
színházat akarunk csinálni, akkor nem az a
feladatunk, hogy jól-rosszul lemásoljuk, a
még oly hiteles londoni, hollywoodi, moszk
vai, budapesti vagy akár a környező városok
előadásait, hanem az a dolgunk, hogy Kecs
keméten egy büszkén vállalható színház szü
lessen, mindannyiunk közös örömére.

-Ön, a benyújtott pályázatában meghatározta
azt a színházi modellt, amelyet Kecskeméten kí
ván megvalósítani, ám ez a ter\>csak az önkor
mányzat tagjai-és a döntés résztvevői előtt vált is
mertté. Kérem határozza meg polgárok számára,
hogy város szellemi arculatának a kialakítását,
miként kívánja színházigazgatóként formálni az
elkövetkezendő években ?

-Pályázatom szövege továbbra is nyilvá
nos. Alapvetően az abban leírtaknak próbá
lok megfelelni. Példaértékűnek tartom szín
házunk névadójának. Katona Józsefnek
mindmáig tartó szellemi jelenlétét ebben a
városban. Nemcsak arról van szó, hogy ter
mészetesnek tartjuk mindannyian, hogy a
kecskeméti Katona József Színház időrőlidőre vigye színre az egyik legjobb magyar
drámát: a Bánk bán-t, hanem úgy gondolom,
ha Katona József életútját is megvizsgáljuk,
akkor ebben az életrajzban az életút önma
gában is példaértékű lehet. A fiatal jogász
hallgató beleszeret Széppataki Rózába, és
egy furcsa félreértés miatt “ elmennek egy
más mellett”, anélkül, hogy a hölgy megtud
ná. hogy ki is a rajongó K. J.? De nem talál
koznak. A dologban az a bizarr, hogy a fiatal
lány érdeklődését felkelthette volna Katona,
ha kiderül, hogy ő a titkos rajongó. Történe
tüket, Orosz László, Katona József életmű
vének szakavatott ismerője is leírja könyvé
ben. Én ezt a két múlt század közén élő ala
kot, bizonyos szempontból szimbolikusnak
érzem. A magyar drámaírás megteremtőjét,
Katonát, aki felvett néven élt öt évig élt a
színészek között, és a magyar vándorszínját
szás legnagyobb alakjainak egyikét. Széppa
taki Rózát, aki Déryné néven vált ismertté.
Katona visszatérvén a városba jogászként
és a szenátus tagjaként komoly erőfeszítése
ket tesz azért, hogy a városnak színháza le
gyen. Nem tudott ettől az ifjúkori “fertőzésé
től” megszabadulni, elkészíti az épület terv
rajzát, harcol a megvalósulásáért, még pénzt
is kunyerál. Ezt a történetet érdemes lenne
az irodalomtörténészek és a történészek
elemzései mellett, a színpad eszközeivel is
feltárni, mert sok dolgot ki-jelöl, meghatá
roz, amit nekünk is követnünk kellene.
Ma már egyre ritkábban írnak darabot tol
lal. Az irodalmi mű megjelenik meg egy-egy
folyóiratban, aztán vagy, műsorára tűzi a
színház vagy nem. Jelenleg az a fajta “ szín-

-Erre megvan az aranyfedezet, a rendezők, ter
vezők, zenei vezetők, dramaturgok csapata, mely
a szakma elismert és vitathatatlan tehetségű tag
jaiból áll. Hogyan sikerid őket megnyerni arra,
hogy Kecskeméten önnel együtt színházat csinál
janak?

-Többűkkel régebbről ismerjük egymást.
Én magam 14 éve rendezek előadásokat az
ország különböző sarkain és akikkel kapcso
latba kerültem őket kérdeztem meg: -Eljön
nétek velem? -és ők igennel válaszoltak. Az
első évadban olyan emberek jöttek közénk,
akik maguk is erre vágytak. Ha feltételeink
jobbak lennének, sokkal több művészt lehet
ne Kecskeméten szerepeltetni. Sokak kere
sete a megélhetési színvonal alatt van. Válla
lásuk ezért sokszor heroikusnak minősíthe
tő.
-A foglalkoztatott színészek listáján, a nevek
mellett csak arra találtam utalást, hogy 1-,2-vagy
több szerepre szerződtek a színházhoz. A művész
vendég jelölés elhagyása, szemléletváltozást
eredményez a társulat életében?

-Déryné idejében vagy a kecskeméti szín
ház korai időszakában számos társulat ját
szott a színházban akik továbbmentek és fel-

Az évad műsorterve
Nagyszínházi bérletes előadások
Kálmán -Jenbach -Stein -Kellér:
A csárdáskirálynő
Mikszáth -Kocsák -Bodolay: Új
Zrinyiász
Victor Hugó: A királyasszony lovagja
Dunajevszkij -Vinyikov -Kraht -Tipot
-Tasnádi Csaba:
Szabad szél

Wyspia(ski -Ady -Bodolay: A magyar
menyegző
A Kelemen László Kamaraszínházban
Karinthy: Frici
valamint
a KOMÉDIUM és a Madách Színház
előadásai

Színészek
Balogh Erika
Bács Ferenc
Bori Tamás
Budai László
Csizmadia László
Danyi Judit
Debreceny Csaba
Egyed Attila
Epres Attila
Fandl Ferenc
Fekete Tímea
Fekete Tibor
Fodor Anna Barbara
Hajtó Aurél
Harsányi Tímea
Hegedűs Zoltán
Hüse Csaba
Jablonkay Mária
Kerekes Viktória
Kiss Jenő
Kulin András
Latabár Árpád
Magyar Éva
Mérai Katalin
Molnár Adrienn
Őze Áron
Pál Attila
Reiter Zoltán
• Rudolf Péter
Réti Erika
Safranek Károly
Salamon Erzsébet
Sirkó László
Somló Gábor
Szilágyi Tibor
Szívós Győző
Szokolai Péter
Szűcs Krisztián
Terescsik Eszter
Tóth Erika
Varga Szemes Judit
Vásári Mónika
Vitéz László

A színészbejárón át érkező látogató számá
ra érzékelhető változások történtek. A szí
nészklub átalakítása, a gazdasági hivatal át
költöztetése a színészházba, a helyiségek öl
tözőkké, próbatermekké történő átalakítása,
a folyósok falát díszítő színes plakátok elhe
lyezése, a színházat érintő hírek, informáci
ók és közérdekű események népszerűsítése,
az intézmény munkáját meghatározó próbák
rendjének a közszemlére tételével, az új
évad kezdetét jelzik. A változások megvaló
sításának részese, az három személyiség,
akik a színház belső világának nélkülözhe
tetlen szereplője.

A trió tagjai a művészek munkáját, gazdál
kodást és a műszaki megoldások optimális
megvalósítását segítik elő. Telefonok, naptá
ri bejegyzések, üzenetek, faxok, számítógé
pek, könyvelési tételek, műszaki rajzok, le
írások, skiccek százai között élnek és dol
goznak és ezekből használható információ
kat alakítanak ki a színház számára. Az em
berek csak a függöny mögött feltáruló elő
adásokat láthatják, de ismerik a munkájukat,
melynek bemutatásával a színház sajátos
irányítási és munkamegosztási rendszerébe
is betekinthetnek.

Rendezők
Bodolay Géza, Verebes István,
Tasnádi Csaba

Tervezők
Mira János, Székely László,
Kárpáti Enikő,
Tordai Hajnal, Zeke Edit

Zenei vezető
Zádori László

Karmester
Lovass Gabriella

Dramaturgok
Gyergyádesz László,
Magyar Fruzsina,
Tasnádi István,
Spiró György,
Perczel Enikő
váltotta őket egy új vándortársulat. Az el
múlt évtizedekben már állandó társulattal
működött a színház. Ebben az időszakban
Kecskeméten játszott: Latinovits Zoltán,
Nagy Sándor Tamás és Szilágyi Tibor is, aki
most ismét játszik. Ok mindannyian kecske
méti színészek is. A helyváltoztatás lehető
sége napjainkban felgyorsult és ma már al
kati kérdés, hogy ki szeret egy helyen meg
ülni és ki szeret Zalaegerszegtől Nyíregyhá
záig munkát vállalni, mint Verebes István,
aki számos színházhoz kötődik.
-Kérem tájékoztasson arról, hogy szeptember
ben milyen csoportok dolgoznak azon, hogy sike
res előadásokat lásson a közönség?

-Ez a munka most egy “erőltetett menet
nek” minősül, mert új társulattal kívánunk
valami újat teremteni. A Csárdáskirálynőnek
és az Új Zrínyiász-nak folynak a próbái.
Vannak olyan szereplők, akik mindkét da
rabban érdekeltek, de némi ügyességgel
megoldható az egyeztetésük. A Kamaraszín
házban elkészült az első önálló produkciónk,
a Karinthy művekből összeállított Frici, amit
én nagy szeretettel ajánlok az ifjú—
és az
örökifjú érdeklődőknek. A Hírős Hét folya
mán tartottuk a főpróbáját, majd a bemutató
ját, és az évad során igyekszünk minél töb
bet játszani. Az évadot szeptember 25-én,
nyitjuk A Csárdáskirálynő-vel, Verebes Ist
ván rendezésében. Ezt követi október 16-án,
Mikszáth Új Zrínyiász-a, Kocsák Tibor ze
néjével. A kecskeméti visszatérésem óta ez
lesz az új bemutatkozásom rendezőként.

Simon Ibolya művészeti főtit
kár 1970-ben Békéscsabán ke
rült a színház vonzáskörébe.
Kecskemétre először. 1973-ban
szerződött. A debreceni-, kecs
keméti-, szegedi-, színházaknál
eltöltött évek után. solymári
nyugalmát megszakítva, 1995től ismét városunkban dolgozik.
Az időpontok, események, in
formációk rengetegében, az ő
segítségével jönnek létre a talál
kozások, a tárgyalások, felkéré
sek, egyeztetések a színházak
vezetői, a színészek, a közélet
szereplői, a polgárok között. A
próbatábla munkát meghatározó
programját is ő "préseli ki” na
ponta, a rendezőktől, karmeste
rektől, koreográfusoktól és a ter
vezőktől. Szereti a színészeket,
a színházat az embereket és az
együttérző kézséggel megfogal
mazott kéréseit mindenki teljesí

Sallai László gazdasági igaz
gató a Számviteli Főiskola befe
jezése után 1991-ben telepedett
le Kecskeméten. A költségvetési
intézmények gazdálkodásához
kötődött munkája, amikor 1995ben a színház gazdasági vezeté
sére felkérték. Harcol a pénz
megszerzéséért a költségvetési
tárgyalásokon, és hadakozik a
kiadások csökkentése érdekében
a napi színházi egyeztetéseknél.
Gondot jelent számára, hogy a
kecskeméti színház az ország
egyik legalacsonyabb költség
vetési támogatással működő in
tézménye. melynek gazdaságos
működtetése átgondolt döntés
hozatalra és állandó egyeztetés
re készteti. Számol, kalkulál,
könyvelési tételek között tájéko
zódik és érvel, hogy előnyösebb
gazdasági körülményeket te
remtsen a színház számára.

Vujovich György műszaki
igazgató az ismert kecskeméti
család leszármazottja 1955-ben.
a Katona József Színházban is
merte meg a szakma követelmé
nyeit. 1969-től a Fővárosi Nagy
cirkusznál majd a veszprémi és
a kecskeméti színházakban dol
gozott. Bodolay Géza hívására
jött vissza a színházhoz, ahol
70-80 ember közreműködésével
valósítja meg. a színház üzem
biztos működést és színpadtér
esztétikus látványát. A különbö
ző műhelyek, tárak, fény-és
hangstúdiók és a színpadterének
díszlet és kellékekkel telített vi
lágában dolgozik, az épületek
között cikázva. Szakmai tudását
és színházi ismereteit a színhá
zak felújításakor igénybe veszik
a beruházók és a rendezők, ami
kor a darabok színreállításánál
mozgó díszletet igényelnek.

ti.
Mindhárman évente megújított szerződé
sükkel kapcsolódnak a színház munkájához.
Szerepkörüket a társulati ülésen a direktor,
így határozata meg:
...” Magam, direktorként is rendező aka
rok maradni, (a művészeti főtitkár) gazdasá
gi igazgató és a műszaki igazgató trió az a
tábornoki kar, akiken keresztül a színház ve
zetése történik. Végezetül még egy alapelv:
miközben tudjuk, hogy mindannyian a kö
zönség és a szervezés kezében vagyunk,
nem lehet elégszer elismételni: a teljes szín
házi személyzet egyetlen célért van jelen,
nevezetesen: hogy megszervezzük és előse
gítsük a SZÍNÉSZEK és a KÖZÖNSÉG mi
nél magasabb színvonalú találkozásait.”
A színház sikerét a közönség határozza
meg. A közvetítő szerepet egy kislétszámú
csapat végzi a Szervezési Osztályon, 1987
óta Csilics Sándor vezetésével. Ő az a szer
vező, aki a néhány négyzetméter alapterüle
tű irodában nagy forgalmat bonyolít le a bér
Öt nagyszínházi és egy választott
kamaraszínházi előadásra
BÉRLETEK ÁRA
Katona- EgyébDiák és
nyugdíjas
1. helyár 4.500 Ft 3.000 Ft
2.400 Ft
2. helyár 3.500 Ft 2.000 Ft
1.600 Ft
3. helyár 2.500 Ft 1.200 Ft
1.200 Ft

letek értékesítése
kor. Boldog, hogy
nem csökkent az
előadások száma
és elégedett, hogy
nem emelkedett a
bérletek ára. Tár
saival és a több
mint 100 ember
ből álló munkahe
lyi közönségszervezőkkel azon munkálko
dik, hogy a színház 150-200 kilométeres
vonzáskörzetéből mindtöbben látogassák az
előadásokat. A számítógépes program meg
könnyíti a tájékozódást, mert előadásonként
jelzi az eladott bérleteket. A bérletezés kez
deti szakaszában, szeptember elsején 334
bérletet értékesítettek. Személyes ismeretsé
ge révén neki van a legpontosabb értesülése
arról, hogy az egyes előadásokat hogyan fo
gad a közönség. Munkája során az célja,
hogy tájékoztató telefonjaival, közvetlen in
formációival, a színházlátogatók száma nö
vekedjék.
A színház és a közönség kapcsolatát,
szeptember 26-tól, a műsoron szereplő elő
adások színvonala, társulat tagjainak játéka
határozza meg.
A felvételeket Ilovszky Béla, Tombor Zol
tán és Tóth Sándor készítette
Irta és szerkesztette: Kiss Márta

A zene bűvölete és a hitelesség
1996-ban újjáalakult a Kecskemé
ti Szimfonikus Zenekar. Koncertje
iket azóta töretlen érdeklődés, lel
kes közönség kíséri figyelemmel. A
siker műhelytitkairól, a tervekről és
a fejlődés lehetőségeiről beszélget
tünk Gerhát László karmesterrel.
- Ha tíz évvel ezelőtt azt mondta
volna valaki Önnek, hogy egyszer a
kecskeméti együttes elismert karna
gya lesz, hogyan fogadta volna a le
hetőséget?
- Tíz évvel ezelőtt még hihetet
lennek tűnt, de örömmel fogadtam
volna. Öt évvel ezelőtt azonban
Dóbiás Péter vetette föl az ötletet,
hogy valamilyen módon a zenekar
élére kerüljek. Ő és Palotás József
sokat tettek ennek érdekében, ami
ért azóta is hálás vagyok nekik.
- Pályáját zongoristaként kezdte.
Mi vonzotta a karmesteri pulpitus
ra?
- Zongoristaként örök álom volt.
Amikor csak zongorista feladatokat

kát, de ezeket a zenekar elfogadja,
ha hitelesnek ismeri meg karna
gyát. Igen, azt hiszem ez a legfon
tosabb: a hitelesség.
- Szigorúnak tartja magát?
- Erről talán az együttes tagjait
vagy a tanítványaimat kellene meg
kérdezni. Én azt hiszem szigorú va
gyok, de nem eléggé... Ezen a posz
ton, akár szakmailag, akár a pozíci
óból adódóan szigorúbbnak kellene
lennem. Nem mondanám, hogy

Gerhát László
1964-ben született Gödöllőn. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán
1989-ben zongora-művésztanári, 1994-ben karmesteri diplomát szer
zett. A Zeneművészeti Főiskola Győri tagozatának zenekarát is vezette,
1989-től a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola tanára Kecs
keméten.
kaptam állandó vonzódást éreztem
a karmesteri munka felé. Most,
amikor a zenekari munka került
előtérbe, néha vágyódom a zongo
ra, a zongoristaként megélt koncer
tek után.
- Nem gondolt arra, hogy a hang
szer mellől dirigálhatna is?
- Valóban jó lenne a hangszer
mellől vezényelni, de ebben most
Gál Tamás kollégám megelőzött.
Elvállalta, hogy a Zenei Világna
pon (Október 1.) adott koncertün
kön karmesterként közreműködik,
így én feleségemmel, Papp Ritával
Mozart Esz-dúr kétzongorás kon
certjét játszhatom. Ez egy igazán
kivételes lehetőség számomra, hi
szen a zongoránál lehetek, de a ze
nekarommal és állandó kamarapart
neremmel muzsikálhatok együtt.
Remélem a közönség is szívesen
fogadja majd.
- Alig több mint két évad alatt re
mélte-e azt a fejlődést, amit a zene
kar produkált?
- Reméltem, de nem szabtam meg
előre a lépcsőfokokat vagy azt az
eredményt, amit minden áron el
akarok érni. Ha ezt teszem annak
idején, talán túlságosan magasra
helyezem a mércét, s elveszítem az
együttes bizalmát. Talán nem kí
vánt túlságosan nagy véráldozato
kat a munka, persze; aki a saját
szempontjából kárvallottja lett, az
természetesen másként ítéli meg.
Nincs lelkiismeretfurdalásom a ra
dikális változtatások elmaradásáért.
Utólag is úgy vélem, hogy kár lett
volna ezekkel kezdeni, s a fejlődés
éppen az óvatosabb, kisebb lépése
ket igazolta vissza.
- Mit tart a legfontosabbnak az
eredményes munka érdekében?
- A felszabadult, jó hangulat, a
közösség együttléte, lelkesedése
alapvető fontosságú, hiszen az öszszetartozás érzését erősíti. Olyan
lépés - legyen az minőségileg bár
milyen indokolt - nem engedhető
meg, ami ezt veszélyezteti. Ugyan
akkor a szűkén szakmai követelmé
nyek kikényszerítik a változtatáso

sítését. Nem divatból, nem minden
áron és görcsösen, csak annyiban
amennyiben a zenekar szívesen
játssza és a közönség szívesen hall
gatja. Katona József születésnap
ján, november 11-én ezért szerepel
nek magyar szerzők művei a prog
ramban, köztük az általam rendkí
vül tisztelt Sári József Párhuzamo
sok, melyek a végtelen előtt talál
koznak című kompozíciója.
- A Kecskeméti Szimfonikus Ze
nekar mennyire nő túl Kecskemét
határain?
- Legalább megyei szintre kellene
kiterjednie, de a jelenlegi költség
vetés csak a városi koncertekre va
ló fölkészüléshez elegendő. A mi
nél szélesebb nyilvánosság minden
együttes vágya, s én biztos vagyok
abban, hogy ez az együttes orszá

gosan is megállja a helyét. Ennek
bizonyításához azonban olyan fel
adatok. olyan megmérettetések kel
lenek, amelyek emelik a zenekar
színvonalát. Fővárosi fórumokra
csak hivatásos együttesek juthatnak
el, így olyan szakmai kapcsolatokat
kell kiépíteni, amelyek szakmai sú
lyuk, hírnevük révén segítik a zene
kar tevékenységét. Ha országosan,
sőt nemzetközileg ismert személyi
ségek szerepelnek az együttessel,
ha kiemelkedő egyéniségek vállal
nak velünk közösséget, akkor ez se
gíthet a nyilvánosság szélesítésében
is. S mindez ösztönzést, biztatást
adhat a szponzoroknak, érdekeltté
teheti őket a zenekar támogatásá
ban, melyre nagy szükség van a to
vábblépés érdekében.

Hangversenyek az 1998/99-es évadban:
Október 1. Erdei Ferenc Művelődési Központ - Zene Világnap
November 11. Kodály Iskola - Katona József évforduló
Január 28. Kodály Iskola - Farsangi koncert
Április 29. Hangverseny növedékekkel (bérleti sorozat).
További koncertek: December 18. Filharmóniai hangverseny
Január 1. Újévi koncert. Március 15. A Máltai Szeretetszolgálat
koncertje, Március 29. Tavaszi Fesztivál - záróhangverseny

■

„diktátornak,, kell lenni, de a zene
kari munka nem a demokrácia gya
korlóterepe, itt mereven hierarchi
kus viszonyok uralkodnak, s ezt
mindenkinek el kell fogadnia. De
épp a korábban emlegetett hiteles
ség az aranyfedezete a szakmai hie
rarchia elfogadásának.
- A közönség érdeklődése töretle
nül kíséri koncertjeiket. Mivel ma
gyarázza ezt a jelenséget a sokszor
közömbösnek ítélt világban?
- Amikor először készültem zene
kari koncertre, éreztem a várako
zást a gyerekek részéről, s ez azóta
is kísér. Ahogy a zenekari tagok,
úgy a város zenebarátai is érzik a
minőségi változást, s örömmel tölt
el a színvonal vonzása. A Kodály
Iskolában persze természetes a nö
vendékek lelkesedése, de más kö
zegben talán a műsorválasztás,
vagy a közreműködő szólista sze
mélye lehet vonzó.
- Az ízléses ismertetővel együtt
meghirdetett bérleti sorozatukban a
klasszikusok mellett kortárs ma
gyar szerzők művei is szerepelnek.
Mit jelez a repertoár ilyetén bővülé
se?
- Minden együttesnek fel kell vál
lalnia a mai magyar zene népszerű

A közönség hangja
Dr. Mari Béla - orvos
Nem vagyok zeneértő, de szere
tem a zenét, s ha csak lehet elme
gyek koncertekre. A Kecskeméti
Szimfonikus Zenekar vidéki vi
szonylatban kiváló együttes, igé
nyes repertoárral. A megújulás, fia
talítás szerencsés volt, de úgy ér
zem a karmester határozza meg a
valódi színvonalat. Gerhát úr talán
karnagynak jobb, irányítása alatt
mindent megold a zenekar, amit
kell.
Kozma Béla - élelmiszeripari mér
nök
Elégedett vagyok a zenekarral,
szívesen járok a koncertjeikre a
családommal együtt. Talán ez a leg
színvonalasabb együttes Kecske
méten, hangzásuk kellemes, játé
kuk összeforrt közösségre utal, s
karnagyuk jól irányítja őket. Amit
vállalnak, azt megbízhatóan teljesí
tik.
Fodor Béláné - ny. női szabó
Szép volt a Brahms koncert,
Zsigmondy Dénes vendégszereplé
se. A karmester nagyon precíz, iga
zán kézben tartja az együttest. Na
gyon komoly, néha még túlságosan

is... Sajnos időnként kevés a közön
ség, a hangversenykedvelők idős
emberek, s sokszor csak ugyanazt a
néhány tucat embert látni a koncer
teken. Pedig én örülök, ha nagy ze
nekar van színpadon.
Dr. Olasz Zoltán - sebész:
Az intellektuális igénytelenség
ben a zenei élet fejlődése meghatá
rozó lehet. Ha látom, hogy fiatal
emberek lelkes koncertlátogatók,
akkor felébred a remény, hogy kul
turálisan igényesebb nemzedékkel
találkozunk a jövőben.
Dr. Szentkirályi László - ügyvéd:
10 évi méltatlan mellőzés után a
város helyesen ismerte fel, hogy
Kecskemét zenei múltja, országos
ismertsége elengedhetetlenné teszi
a zenekar támogatását. Az újjáala
kult szimfonikusok magas szintű
munkája kisugárzik a zenei élet
egészére, a kórusokra, a kamaraze
nélésre és a zenetanításra is. A ze
nekar fontos tényező a zenei élet
fejlődésében, hiszen az egymást se
gítő együttműködés
forrása lehet.

írta:
Horváth Ágnes

Ezek a fiatalok
írta:
Szabó Klára
Mióta az eszemet
tudom, jó tíz évvel
öregebb akartam
lenni. Már akkor
irigyeltem az úgynevezett Nagy
Generációt, amikor még ők maguk
sem tudták, hogy egyszer majd visszamenőleg - így fogják aposzt
rofálni nemzedéküket. Iskola után
rendszerint a szomszédban lakó
nagylányhoz vitt az első utam, ahol
órákon át válogatás nélkül hallgat
tam a csillogó fekete lemezeket.
Mit tudtam én. hogy ideológiányi
árok választja el a Rolling Stones-t
és a Beatlest, vagy az Illést meg az
Omegát. Nem is érdekelt volna. De
azon se töprengtem el, amit Kassán
élő nagybátyám mondott, mikor
’68-ban visszafordították a határ
ról. hazafelé menet a Szent Istvánnapi búcsúból, melynek ürügyén
évente összegyűlt - Magyarorszá
gon - a szélrózsa minden irányába
szétszóródott családunk. Lezárták
a határt, ismételgette értetlenül,
amiben én, tízévesen, igazán nem
találtam semmi kivetnivalót. Iste
nem, ünnep van.
Egyéb, könnyebben megemészt
hető történések viszont - a fekete
korongokról szóló furcsa dalokkal
egyetemben - egyfolytában azt az
érzésemet erősítették, hogy kima
radok valamiből, amiben pedig na
gyon benne kellene lenni. És
ahogy múltak felettem az évek. ez
egyre végérvényesebbnek tűnt.
Mire nagykorú lettem, a virággye
rekek rég beálltak a sorba, a diák
lázadások hősei simára fésült üz
letemberekké váltak. Láttam egy
portréfilmet
Dániel
CohnBenditről, valamikor a nyolcvanas
években. A kiérdemesült diákvezér
negyedórán keresztül arról beszélt,
miként vigyáz az egészségére, ho
gyan táplálkozik tudományosan.
Majd kinyitotta vitaminos szekré
nyét, s gyakorlati bemutatót tartott
arról: a több száz üvegcséből mit,
mikor, mivel párosítva, milyen cél
lal használ.
Bele kellett törődnöm, hogy a
langyos konszolidáció gyermeke
vagyok. Az elfogadó, beletörődő
nemzedéké. Amiből persze ki lehe
tett lógni, meg lehetett próbálni
másképp élni, szabadabban, felsza
badultabban - a kettőt kéretik nem
összekeverni -, de ezt az izgágaságot a saját korosztályunkhoz tarto
zók többsége sem nézte jó szem
mel. Mégis, innen visszatekintve,
hittel telibb volt az életünk, ígére
tesebb a jövőnk, mint a mai tizen-,
huszonéveseké. Mi még legalább
reménykedhettünk egy minden su
nyiságot, butaságot elsöprő rend
szerváltásban, mely örökre eltünte
ti a süllyesztőben a kiváltságosok
kasztját, s egyenlő esélyeket teremt
a boldoguláshoz.
Nem irigylem a mai fiatalokat.
Ők mindebben már nem bízhatnak.
Az esélyegyenlőtlenség konzervá
lódott, a hatvanas évek utópiszti
kus álmainak utolsó foszlánya is
elszállt az egyszerre szabad és hu
mánus társadalomról. A hajdani
hippik unokái már az óvodában
megkezdik az élethalálharcot.
Irigylem a mai fiatalokat. Mert ők
még igenis megmutathatják - ők
még igenis megmutathatnák - az
itt ragadt (itt termett) sunyiknak:
velük nem lehet kibabrálni, a jövő
jüket ellopni, büntetlenül szétpri
vatizálni.
Mi ehhez már öregek vagyunk.
Jó tíz évvel öregebbek a kelleténél.

A sarokkő
A nulla. Ismerik. Ha a villamo
son
hárman
utaznak,
és
egyhelyütt leszállnak öten, akkor
a következő megállóban két em
bernek kell fölszállnia, hogy sen
ki se legyen a kocsiban. Eddig a
vicc és itt tartunk most. Közhe
lyeket kell újra tanulni, méghozzá
lapos közhelyeket.

Egyes számú közhely
A költő ír, a macska miákol, az építész épít. Nem tervez, nem
rajzol, és nem ad beruházási taná
csot, nem spekulál a telekkel.
Épít akkor is, ha a számítógép
előtt ül vagy a tervtárgyalás szü
netében a kávéját kavargatja ide
gesen, ha üres szemmel áll a Duna-parton,
mindegy. Mert
mindenfajta te
vékenysége, ar
ra irányul és
abban leli értel
mét, de leg
alábbis ideigle
nes
nyugvó
pontját, hogy elkészül a ház,
mely nélküle nem volna. Még
nem mondjuk meg, hogy kicsoda
az építész. Annyit azonban leszö
gezhetünk, hogy építészet nélküle
nincsen.

tokat intuíció és nagy tapasztala
tok nélkül nehéz. És még nehe
zebb a terek percepcilonális, és
mellesleg pszichofizikai, emocio
nális, funkcionális viselkedését
megjósolni. Mert az építész első
sorban tereket alkot.

Utolsó közhely
Mármost szokás a különböző
emberi képességeket kívánó,
nagyigényű és egy meghatározott
személyiségtől függő vállalkozá
sokat művészetnek nevezni. Még
akkor is, ha nincs közvetlen öszszefüggésük az esztétikummal:
könnyen kijár ez a minősítés egy
ügyes autószerelőnek, van olyan,
hogy életművész, sőt Vidal
Sassonnak a
reklám szerint,
a haj művészet
hez filozófiája
van. Bizony,
mit kerteljünk,
az építészet művészet!
Na, ne! Kiál
tasz nyájas Ol
vasó és igazad van, ha azaz eset
jut eszedbe tavalyelőttről, mikor
a Polgármesteri Hivatalban - leg
nagyobb elképedésedre - közöl
ték, hogy a garázsra fönnmaradási engedélyt kell kérni, Csakhogy,
amint a legderekabb címfestő
munkájából sem lehet ítéletet al
kotni a festészetről általában,
szintúgy nincs összefüggés építés
és építészet között pusztán azon
az alapon, hogy némileg hasonló
szóval illetjük a kettőt. Tény,
hogy az építészetnek hosszú és
kacskaringós közös határa van a
civilizációval, de önmaga teljes
egészében a kultúra körébe tarto
zik. Ekként szemlélve a dolgot,
menten helyére kerül sok proble
matikus részlet.
Érdekes gondolat, hogy az el
múlt (ilyen-olyan) évtizedeink
ben azért hiányzott volna a kriti
ka, mert a kritikus művészetigaz
gatási államhivatalnokká lett.
(Meghatározás Haraszti Miklós:
A cezúra esztétikája c. könyvé
ből.) És ez igaz az építészetre is.
Nohát ez az oka, hogy tollat ra
gadtam. Ha az államigazgatás
többé nem illetékes a művészet
ben és ha az építészet művészet
(ha-ha), akkor: lehetséges építé
szetkritika. Persze, mondom én,
az óvatos duhaj, nem lehet az ele
jén kezdeni. Bár ott tartanánk
már, hogy lehessen mondani!
Építészek, tegyétek, amit kell!
Mert ahhoz - előbb - kellene tud
ni, mit kellene tudni. (Bocs.)
Szent Györgyként nem vehetjük
fel a harcot a sárkánnyal, mert az
egész - ha maradunk a szobrá
szatnál - inkább olyan, mint a
Laokoon-csoport, azzal a hozzátevéssel. hogy nincs tisztázva, ki
tartozik az érdemes egyházi fér
fiú családja körébe és ki a kígyók
közé.
Úgyhogy, mint minden rekonst
rukció előtt, fölméréssel kell kez
denünk, és annak meg az a mód
ja, hogy alaposan körül kell néz
ni, csinálni egy vázlatot (munka
hipotézist), és amikor ez megvan,
csak akkor szólni a srácoknak,
hogy na, most vegyétek elő a mé
rőszalagot, itt a sa
rokkő
(lapis
angularis), ide te
gyétek a nullát.

Agora
vitára bocsátva

Kettes számú közhely
Az építése nem szakértő. Ami
keveset tud, az oly kézenfekvő,
unalomig ismert bölcsesség. Ami
leszakadt, az nem jó. Ha az aszszony fordul a konyhában a forró
serpenyővel, ahhoz hely kell. Ez
nem tudomány, a sok egyéb mel
lett ami nem ő: az építész tehát
nem mérnök.

Hármas számú közhely
Dehogynem! Mondják, és arra
gondolnak, az anyagokkal szer
kezetekkel számolni kell, azokat
ismerni, korlátáikat elfogadni il
lik. De hát ezek mind más
diszciplína égisze alá tartoznak.
Következik, hogy akkor az épí
tészt a nem saját körébe vágó kö
telezettségek alól fel kell menteni
és neki eredeti szabadságát vissza
kell adni. Az építész ebből az egy
sajátos szempontból - hivatása
gyakorlása közben - senkinek
semmilyen felelősséggel nem tar
tozik.

Négyes számú közhely
Az kéne még! Mondják, mikor
annyi fene sok pénzt kell gazolni
az egészbe! Hová jutnánk, ha a
tisztiorvos, a tűzoltó, meg a jegy
ző árgus szemmel nem figyelne,
és még inkább az az igazi, ha a
munkája fölé hajló építész a tar
kóján érzi szuszogásukat.
Nos, először is a hatóságok nem
az építésszel, hanem az építtető
vel állnak jogviszonyban. Azon a
team-en belül, amely egy épület
létrehozásáért szorgoskodik az
építész áll legközelebb a tulaj
donképpeni célhoz és az ügy leg
képzettebb, leghivatottabb ágen
se. Hogyan volna akkor aláren
delhető bárki ellenőrzésének?
Sőt, igen gyakran, az egész pro
cedúra értelme és jó volta csak a
tárgyiasult végeredményben vá
lik nyilvánvalóvá a többiek szá
mára. Egyszerűen azért, mert
négy dimenzióban előre elgon
dolni nagyléptékű térbeli alakza

írta:
Hajdú István

Vizünk lesz - de óvjuk!
A BÁCSVÍZ Rt jogelődje sokszor volt beszédtéma annak idején
Kecskeméten, például a nevezetes domb vagy a szabadidőpark révén.
Ma már mindkettő szerves része a városnak, az utód körül pedig nin
csenek zajos ügyek. Legfeljebb a fogyasztók morgolódnak, ha emelke
dik a vízdíj, netán nem egészen tiszta víz folyik a csapból. A látványos
ság kevesebb, a szakmai tekintélye viszont nőtt a BÁCSVÍZ -nek mondja Szekeres István elnök vezérigazgató.
- A rendszervál
tás után, 1992. ja
nuárjában alakult
meg az első vízmű
társaság, ez volt a
BÁCSVÍZ Rt. Ma
már 28 van az or
szágban, ebből is
látható, hogy jó
döntés született ak
kor. Magyarorszá
gon körülbelül 400
helyi, városi vízmű
működik,
ebből
25-30 a nagyobb, a
többi kis cég. Öszszehasonlításképp
hadd mondjam el,
hogy például Ang
liában összesen 10
van. Ma már ná
lunk is mindenki az
integráció szüksé
gességéről beszél,
hiszen egy na
gyobb cég nagyobb
szakmai háttérrel,
lehetőségekkel rendelkezik, akár a
- Klasszikusan non-profit jellegű
hibaelhárításban, akár a laboratóri nek nevezném a tevékenységünket.
umi felszereltségben, de szinte Évi 2 milliárd forint az árbevéte
minden egyéb téren is. Szakmai si lünk, a nyereség néhány millió. Ez
kernek tekintjük, hogy sikerült ösz- a szolgáltatás nem olcsó, és az ál
szetartani a vízműtársaságot. Sze lam igen kevés támogatást ad hoz
retném hozzátenni, hogy elismert zá. A víz-és szennyvízágazat terüle
ségünk a szakmában ma lényegesen tén a követelmények - a magyar és
az európai is - nagyon szigorúak,
nagyobb, mint jogelődünké volt.
- Ma főként mivel foglalkozik az szükség van a folyamatos technoló
giai rekonstrukcióra. A két
Rt?
- Cégfilozófiánk, hogy csak a vízműtelepünk 30 éve épült. A 65
szakmával: víz-és csatornaszolgál kút működését Kecskeméten szá
tatással. Minden mástól megtisztí mítógép vezérli: hánynak és hol
tottuk a profilt, például kivitelezés kell működnie, hogyan kell a vizet
sel egyáltalán nem foglalkozunk, tisztítani, a telepen mennyi vizet
azt építőipari cégek végzik. Többek kell tárolni, ebből mennyit be
között ennek is köszönhető, hogy nyomni a városi víztoronyba -és így
országosan az elsők között tartanak tovább. Rendkívül bonyolult tevé
számon. A kecskeméti szennyvízte kenység, szakmák tömkelegé kell
lep az ország legkorszerűbb tisztí hozzá, a biológustól kezdve a szá
tója, sőt, európai szintűnek tekint mítógépes szakemberig.
hető. A városból minden szennyvíz
- Non-profit jelleget említett, ettől
tisztítva kerül bele a Tiszába, a fő felszisszenhet az olvasó, merthogy
városban ez az arány 20 %. A telep a szolgáltatás díja, ugyebár, nem
4-5 éve működik, 800 millió forint kevés... Igaz, hogy emiatt valószí
ba került. Nagyon időben készült, nűleg jobban is takarékoskodunk a
ma ez milliárdokat emésztene fel. vízzel.
De mégis meg kellene építeni, mert
- Magas, igen, a jövedelmekhez
a szennyvízelvezetés, -tisztítás az képest. Az energiát, a nyersanya
infrastruktúra fontos része. A csa got, a gépeket-berendezéseket eu
tornázásban az elkövetkező tíz év rópai áron, európai piacokon sze
ben rengeteg a tennivalónk. A for rezzük be, ha ezt nézzük, akkor tu
rás az állami költségvetés, a lajdonképpen minden drága az itt
BÁCSVÍZ és az önkormányzatok honi jövedelmünkhöz képest. Ma
anyagi hozzájárulása, valamint a la gyarországon az emberek átlagosan
kossági saját erő lehetne. Ily módon jövedelmük 6-8 %-át fordítják víznégyfelé oszlanának a költségek, és és csatornadíjra. Nyugat-Európáháztartásonként 60-70 ezer forinttal ban 0,6-0,8 %-át. Elég nagy kü
megoldható a kérdés.
lönbség, és nem azért, mert ott a dí
- Mennyi pénzzel gazdálkodik a jak olyan alacsonyak. A vízfo
társaság?
gyasztás Kecskeméten az utóbbi

Egy százalék
Bács-Kiskun megyében 427 ala
pítvány, 127 egyesület, 18 közala
pítvány, 27 közművelődési intéz
mény és 84 egyéb szervezet számá
ra utalták át személyi jövedelem
adójuk egy százalékát az adózó pol
gárok. Legtöbben, 304-en tíz-száz

ezer forint összeget kaptak, egymil
lió fölötti öszszeget négy kedvez
ményezett kapott. A kedvezménye
zettek már megkapták az értesítést,
az APEH Bács-Kiskun megyei
Igazgatóság várja az adatlapok vis
szaküldését.
Húszezer forint az a minimum,
amiért érdemes a kedvezményezet
teknek utánajárni, tudni illik, leg

években valóban erősen vissza
esett, 40%-a a réginek. Emiatt érez
hető időnként az állottság. A víz na
gyon kényes jószág, abban a pilla
natban megváltozik a minősége,
amint feljön az 200-500 méter
mélyről.
- Panaszkodnak is időnként a
kecskemétiek a víz minőségére.
- A kecskeméti víz elég jó minő
ségű, megfelel az európai szab
ványnak. Ha sokáig áll, mondjuk, a
víztoronyban romlik az élvezeti
értéke. A vízfogyasztás jelentős
visszaesése miatt előfordul, hogy a
víz hosszabb időt tölt a tárolóban.
Egy esős napon 10 000 köbméterrel
is kevesebb víz fogy, mint máskor.
- Nehéz így megfelelni a szakmai
követelményeknek, hogy a társa
ságnak ilyen sok tulajdonosa van?
- Egész pontosan harminckettő.
Vannak természetesen viták, van
nak kompromisszumok is. A har
minckét település polgármesterén
keresztül kétszázötvenezer ember
véleménye tükröződik. A cég gaz
dálkodása szakmai kérdés. Milyen
színvonalú szolgáltatás kell vagy
kellene egy adott településen - azt
döntse el a politika. Hogy ez meny
nyibe kerül, és belefér-e a keretbe az szakma. Mindezek együttes tu
datában kell határozni. A vízszol
gáltatás sajátos monopólium min
denütt a világon, nem szabad vele
visszaélni. Azért vagyunk, hogy a
fogyasztót kiszolgáljuk.
- A vízről mostanában sokat ol
vashatunk és hallhatunk, mert a vi
lág egyre több részén nagy gond,
hogy nincs. Az Alföld, ezen belül a
Duna-Tisza köze is a veszélyezte
tett területek közé tartozik: az
elsivatagosodás, a vízháztartás
egyensúlyának megbomlása évek
óta napirenden lévő kérdés. Előfor
dulhat olyan helyzet, hogy 20-30
50 év múlva nem lesz Kecskeméten
ivóvíz?
- Az Alföld elsivatagosodásában
nem vagyok igazán szakértő, de
ami az ivóvízkészleteket illeti, ezek
Kecskeméten ilyen felhasználási
ritmussal évszázadokig elegendő
ek. Harmincéves és fiatalabb kútjaink vannak, igen jó vízhozammal, a
legnagyobbak 2000 litert adnak
percenként. Víz van, de nagyon
fontos, hogy ennek a víznek a tisz
taságát feltétlenül meg kell óvni! A
talajba került különböző szennye
ződések 20-30-40 év alatt beszivá
rognak, és tönkreteszik a mélyen
fekvő vízrétegeket is. A környezet
védelem jelentőségét tehát nem le
het eléggé hangsúlyozni. Mi a ma
gunk részéről, amit megtehetünk tehát a szennyvíz
tisztítását
azt
meg is tesszük.

írta:
Magyar Ágnes
alább ennyi költséget emészt fel a
hozzájutás. A lehetőség, hogy a hu
manitárius és kulturális szerveze
teknek az adózók szándéka szerint
juttassanak a közpénzekből, s ahol
minden forintra égető szükség is
lenne, így válik megfontolás tár
gyává.
Jövőre - ígéri az APEH - egysze
rűbb lesz az eljárás.

Polgármester jelöltek Kecskeméten 1998-ban
A szerkesztőség valamennyi ismertté vált polgár
mesterjelöltnek, és az őket állító szervezeteknek fel
ajánlotta a bemutatkozási lehetőséget, azonban nem
mindenki kívánt ezzel élni. A hivatalos jelölési idő
szak lapzártánk idején még nem fejeződött be.
háziorvosi
szolgálja.

dr. Adorján Mihály
SZDSZ
A polgármesteri tisztet szolgálat
nak tekintem. Ez csak tisztességes,
egyenes, világos, mellébeszélés
mentes városvezetéssel valósítható
meg! Ha bizalmat kapok e tisztre,
olyan várospolitika kialakítására tö
rekszem, amelyben az egyes ember
véleménye is számít, az egyes meg
határozó közösségek véleménye
nem söpörhető félre ! Arra törek
szem, hogy a lehangoló pártcsaták
helyett valóban a város polgárai és
közösségei gondjaival foglalkoz
zon a Közgyűlés -amelyben a kü
lönböző nézeteket képviselők -egy
mást tisztelve -az okos szó erejével
keresik a legjobb döntés lehetősé
gét, ahol a döntéseket a nagyobb tu
datosság, szakszerűség jellemzi, s
kiváltja a város lakóinak helyeslé
sét. Ehhez nélkülözhetetlen a nyílt
várospolitika, a sajtó hibáinkra is
rámutató kritikája. Elengedhetet
len, hogy a tisztesség, tudás, mű
veltség, a szakadatlan munka válla
lása és haladás szándéka hassa át
minden tettünket. Polgármesterré
történő megválasztásom esetén a
-sok, egyébiránt megoldandó -te 
endők közül a következőket tartom
kiemelendőnek :
1. A város jövője döntően az itt
élő emberek felkészültségén,
tudásán múlik. Tudásunk, is
meretünk döntő részét az isko
lától kapjuk. Nagyobb anyagi
-és erkölcsi megbecsülést ezért
a pedagógusoknak, kiszámítha
tó támogatást, biztonságot, na
gyobb önállóságot az iskolá
nak. Váljon Kecskemét egyete
mi várossá. Programot kell ki
dolgoznunk annak érdekében,
hogy fiatalkorú gyermekeinket
távol tartsuk a testet -lelket
romboló kábítószertől, a bűnö
zéstől.
2. A fiatalok lakásgondjainak
megoldásához az új telekalakí
tásokat, az otthonteremtés tá
mogatási rendszerének korsze
rűsítését elengedhetetlennek
tartom.
3. Több támaszt kell, hogy nyújt
sunk a nyugdíjasoknak, eleset
teknek, a valóban hátrányos kö
rülmények között élőknek.
4. Egészségünk megőrzését -az
Önkormányzat által kiszámít
hatóan támogatott -privatizált

rendszer jobban

5. Az erős polgári közösségek
(sportegyesületek, kulturális és
művészeti műhelyek és közös
ségek, civil szervezetek) a helyi
demokrácia alappillérei, nélkü
lözhetetlen alkotói, formálói a
város szellemiségének. A velük
tartott folyamatos együttműkö
dés váljon természetessé, javul
janak tárgyi feltételeik -elérke. zettnek látszik az idő egy új
sportcsarnok építésére.
6. Tiszta, gondozott városra és vá
rosrészekre van szükségünk korszerű közművekkel. Kecs
keméthez méltó belvárost sze
retnénk teremteni -befejezett
kiskörúttal, rendezett főtérrel.
Az elmaradott és perem város
részeink közmű -ellátottságát
folyamatosan, tervszerűen az
éllátott részek szintjére kell
hozni. Támogattuk, nem fogjuk
feloldani a városbelsőben a
benzinkút -építési tilalmat! Vá
rosunk építészeti értékeinek
megóvása és fejlesztése érdeké
ben szükségesnek tartjuk, hogy
a városépítést -hosszú idő után
újra -városi főépítész irányítsa.
Lakható várost szereznénk,
ahol nem kell attól tartanunk,
hogy bűnözők fosztogatják ne
hezen szerzett javainkat, ahol
biztonságban, nyugodtan élhe
tünk.
7. A munkanélküliség kiszolgálta
tottá, védtelenné tesz -új mun
kahelyeket kell teremteni Kecs
keméten! Az Önkormányzat
nak elő kell segíteni egy olyan
gazdasági környezet kialakulá
sát, mely vonzó a helyi és külső
befektetőknek.
8. Az Önkormányzati beruházá
soknál világos versenyfeltéte
leket és pályázati rendszert kell
teremteni, amely egyenlő felté
telek esetén a helyi vállalkozá
sokat részesíti előnyben.
9. Városunk építészeti, kulturális
és gasztronómiai vonzerejében
rejlő lehetőségeket jobban ki
használva, az e területeken dol
gozó szakemberek összefogá
sával szeretnénk elérni, hogy
hazánk más tájairól és külor
szágokból minél többen és
hosszabb időre jöjjenek Kecs
kemétre.
10. Karnyújtásnyira vagyunk at
tól, hogy átlépjük a XXI. szá
zad küszöbét, és hazánk az
Európai Unió tagja legyen.
Ahhoz, hogy városunk e kö
zösség megbecsült, elismert
tagja legyen, magyar és a kül
honi partnervárosainkkal tar
tott kapcsolatainkat új tarta
lommal kell megtölteni.

Katona László
KELE
dr. Brúszel László
MSZP
1951 -ben születtem Felső Bácska
egy kis falujában. Rémen, és közel
húsz éve választott otthonom Kecs
kemét. A Megyei Tanácsnál kezd
tem dolgozni az egyetem elvégzése
után. 1991-óta -közgazdászi szak
diplomát is szerezve -ügyvédi gya
korlatot folytatok.
Feleségem, dr. Hódi Zsuzsanna,
orvos a Megyei Kórházban, Ágnes
leányunk egyetemista, Péter fiunk
középiskolás.
1990-től képviselőként tagja vol
tam a városi önkormányzat első
közgyűlésének, majd 1994-től
1998-ig országgyűlési képviselő
ként tevékenykedtem.
Több alapítvány és egyesület ala
pítója, tagja és társadalmi tisztség
viselője vagyok.
Programom lényege egy szóval
kifejezve: változást!
Változtatni azon a helyzeten, ami
az utóbbi években itt, Kecskeméten
kialakult, s ami velem együtt na
gyon sok kecskeméti embernek
nem tetszik.
Változtatni kell az eddigi város
politikán.
Változtatni
hogy

annak

érdekében,

• Kecskemét utcái, terei, park
jai tiszták és ne szemetesek,
elhanyagoltak legyenek,
• a főtér és környéke, a járdák
és utak állapota javuljon, a
csapadék ne lepje el egy ki
adós zivatar után az utcákat,
házakat, pincéket,
• a kecskeméti lakások másik
fele is legyen bekötve a
szennyvízhálózatba,
• a városi közüzemi vállalatok
szolgáltatása (szemétgyűjtés
és szállítás, távfűtés stb.) és a
helyi tömegközlekedés jobb
legyen és a fizető állampol
gárt szolgálja,
• csökkenjen a város levegőjé
nek szennyezettsége, a par
lagfű ne rontsa tovább egész
ségünket,
• színesebb legyen a város kul
turális élete, alkotóműhelyeit
becsüljék meg jobban,
• az oktatás ne csak mint költ
ségvetési tétel szerepeljen a
városházi politikában, a sport

a fiatalok nemes vetélkedését,
az egészség megőrzését, a
szórakozást szolgálja, és ne
legyen egyesek politikai befo
lyásszerzésének színtere,
• minden becsületes állampol
gár biztonságban érezze ma
gát házában tanyájában és vá
rosában,
• a város vagyonát ne kiárusít
sák, hanem gazdagítsák, és a
városi költségvetés ne álljon
folyamatosan a csőd szélén, a
vállalkozások működési, adó
zási, befektetési feltételei
kedvezőbbek legyenek,
• a szociális ellátást valóban a
rászorultak kapják, a hátrá
nyos helyzetűek létfeltételei
javuljanak,
• az önkormányzati ingatlanok
(oktatási, egészségügyi, szo
ciális stb.) sok éve elhanya
golt állaga tovább
ne
romolják, értékük gyarapod
jék,
• a városi és a megyei önkor
mányzat kapcsolata, együtt
működése jó legyen,
• a városi közgyűlést ne akadá
lyozzák az önző egyéni és
pártpolitikai érdekek, az való
ban a közérdek fóruma le
gyen,
• az önkormányzati testületek
munkáját és döntéseit mindig
a köz felelősségteljes szolgá
lata, a „tiszta kéz,, politikája
jellemezze, s ne a korrupció
gyanúja lengje körül, a Város
háza ne személytelen hivatal,
hanem mindannyiunk közös
háza legyen.
Összességében tehát fő céljaim a
város otthonossá tétele, az itt élő
emberek életfeltételeinek javítása,
a közgyűlés és hivatal iránti közbi
zalom visszaszerzése, hogy a város
sikeres legyen és a „hírős,, kecske
méti városszeretet erősödjék.
Ezen célok megvalósítása egy
megújult, világos elképzelésekkel,
a polgárok, a pártok és a civil szer
vezetek által együttesen kialakított
programmal rendelkező testülettel,
a döntések folyamatos nyilvános
ságával és azok végrehajtásának ál
lampolgári ellenőrzésével lehetsé
ges.
Fogjunk össze, tegyünk együtt
Kecskemétért.

A pártoktól független, közel tíz
éves Kecskeméti Lokálpatrióták
Egyesülete először vesz részt a vá
lasztásokon. Jelöltjei azok a szemé
lyiségek. akik az elmúlt években
valóban Kecskemét város érdekeit
szem előtt tartva tevékenykedtek,
illetve politizáltak. Polgármesterje
löltje Katona László, a négy éve hi
vatalban lévő polgármester.
Katona László tisztes kecskeméti
iparos családból származik, vallá
sos neveléssel nőtt fel. Kecskeméti
piarista diák volt, hívő ember. Ren
dezett családi körülmények között
él feleségével, Áron fiával, a Kato
na-család Árok utcai házában.
Születésétől együtt él a várossal,
ismeri történeti hagyományait és
lelkületét. Megtapasztalta és. jól is
meri a kecskemétiek ezernyi gond
ját, ezért is vállalat közéleti szere
pet. Lokálpatriótaként tiszteli Kecs
kemét múltját, a jeles elődöket. So
kat merített tőlük a közéleti munkái
során. Mindent, amit az életben ed
dig elért, munkával érte el. Sosem
volt pártkatona.
Polgármesterként is végig kívül
tartotta magát a pártpolitikai küz
delmeken (amit a korábban őt tá
mogató pártok nem bocsátottak
meg neki.) Számára a Kecskemé
tért való cselekvés erkölcsi köteles
ség, a polgármesterséget pedig ki
hívásnak tekinti, mit -m int vallja
-mindaddig kell vállalni, amíg a
közbizalom engedi.
Célja mindig a város egészének
szolgálata volt és marad. Pártállá
sukra tekintet nélkül mindig együtt
működött mindazokkal, akik Kecs
kemét valódi érdekeiért tevékeny
kedtek. Kecskemétiek százai isme
rik személyesen is. Ismerik
bethlenvárosi képviselői, és polgár
mesteri tevékenységét, értékrend
jét, személyes keresztény és de
mokrata elkötelezettségét.
A polgármestersége alatt elért
eredményekhez, Kecskemét látvá
nyos gyarapodásához döntően hoz
zájárult széleskörű városismerete, a
közéletben, a közigazgatásban szer
zett felkészültsége és a 37 éves gya
korlata, valamint közérdekű kap
csolatrendszere, Egyedül Katona
László rendelkezik konkrét, részle
tes, 2010-ig szóló városfejlesztési
programmal!
A KELE azonosul ezzel a távlatos
programmal. Teljesítésére Katona
László személyében és a Lokálpat
rióták felkészült jelöltjeiben látja a
garanciát.
Reméljük és kívánjuk, hogy a je
löltek közül újra őt találják a legin
kább alkalmasnak. Hitvallása egy
görög bölcs intelme: „Ne ajánld
polgártársaidnak, ami a legkelleme
sebb, hanem azt, ami a legjobb,,.
Ezért is szeretnénk, ha tudását, ta
pasztalatait továbbra is polgármes
terként kamatoztatná a város javá
ra. polgárai boldogulására.

A demokrácia
tanulóterepe
„Democracy:
discussioiT’-mondta
Masaryk cseh politikus a
század elején.
dr. Kövesdi Ferenc.
FKgP, MIÉP

dr. Magyar László
független

dr. Szécsi Gábor
FIDESZ-MPP, MDF, VP

1948-ban születtem Pellérden, föld
műves család harmadik gyermekeként.
Üzemmérnöki oklevelet 1970-ben sze
reztem Kecskeméten. Közgazdász dip
lomámat 1985-ben kaptam kézhez.
1988-ban megvédtem doktori értekezé
semet közgazdaság tudományból.
1971-től vagyok nős, két gyermekünk
van, Krisztina és Csaba. Munkásságon
első tíz évében mérnöki, majd azt köve
tően közgazdasági munkakörben dol
goztam. Jelenleg gazdasági tanácsadó
ként családi vállalkozásunkat irányí
tom.
Kecskeméti város polgárai eldönthe
tik szavazatukkal, hogy az elkövetke
zendő négy évben fejlődjön-e a város,
vagy a túlélés gyakorlata folytatódjék.
A megválasztott nemzeti kormány
munkáját ma koalícióban résztvevő
jobboldali pártok által állított önkor
mányzatok tudják csak hatékonyan se
gíteni. A Független Kisgazdapárt azt
akarja, hogy Kecskemét polgárai bízza
nak a jövőben. Ezért:

Ötven éves vagyok. Kecskeméten
születtem, tősgyökeres városinak
vallom magam, ide köt az ifjúsá
gom és a felnőtté válásom.
Ebben a városban élek feleségem
mel és két nagykorú gyermekem
mel. Feleségem a Polgármesteri Hi
vatalnál főelőadóként dolgozik, fi
am vállalkozó, leányom Károli
Gáspár Református Egyetem Kecs
keméti Jogi karának hallgatója.
Itt jártam iskolába a Czc^Ber té
ren, itt kezdtem el f u tb a ll^ ^ a Dó
zsában, majd az Egyetértéiban és a
KTE-ben folytattam, jeleníe^lsportvezetőként tevékenykeder^^Kecskeméti Teniszezők Társadéiban.
A 607-esben váéü4terg^osnak|
tanultam, Szegeda^^épipaq tetUU
nikumban érettsé
méten közgazdas
végeztem, Szeged
la Tudományegy(
mát szereztem,
letétele után B iJ^ É ste
tem a Zrínyi Mikfllj K a ^ ^ t
démiát. A katonai ranolagá
véd ezredesig j i ^ j t a m p í BácsKiskun megye
g
ságáért
A'
X^^FVány K u n ^ jn
gja va-

Kandidátus, a Kecskeméti Tanító
képző Főiskola Társadalomtudomá
nyi Tanszékének főiskolai tanára, a
Magyar Tudományos Akadémia Fi
lozófiai Intézetének osztályvezető
főmunkatársa, a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola Társa
dalomelméleti Tanszékének címze
tes főiskolai tanára.

Udvarias, gyors és határozott ügyinté
zést ígérünk a városházán.
Kecskemét városára az elkövetkezen
dő időszakban ne a vagyonfelélés, ha
nem a vagyongyarapodás legyen jel
lemző
A városi vagyongyarapodás, a foglal
koztatottság a gazdasági létbiztonság
érdekében kezdeménye//ük az aláb
biakat:
Vidékfejlesztési centrum Kecskemé
ten, amelynek keretében a nagy múltú
szőlő és zöldségtermesztési kutatóbá
zisokat a megillető rangra kell emelni
és fejleszteni, melynek keretében a
túltermelési válságok kiküszöbölése
érdekében
term eltetés-szervezés,
szaktanácsadás és üzleti piackutatás
folyhat a háttérszolgáltatásokkal
együtt.

FizLtaai m u i^ k ^ B lt
tem, jeüM^||d v ^ to k . Dolgoztam
ai-ip^rblm, a mezőgaz (faágban, a
mt tgazásbarL 1
Az al
á r^ n ^ s féfevtizedben
retn
befl^pt élek, családi
hátteren|^eíkligiB|ékenységem ki
ál

«

lx i^ ^ n e i a követkeánulnak meg:

A városi felső fokú oktatás fejlesztése
beruházás gerjesztő hatású, ugyanis
az ipar oda települ, ahol jók a környe
zeti adottságok és magasan képzett
szakemberek állnak rendelkezésre.
Ennek érdekében meg kell célozni a
főiskolai-egyetemi város címet.

^

*
JJzör
is fel kell mérni a
jelenlegi gazdasági
zetét, ez alapján elékéni a rövid és középtávú
epciót. Kecskemét vá
rosára a jövőben ne a va
gyon felélése, hanem a va
gyon gyarapítása legyen a
jellemző.

Új termelő üzemek telepítése a város
ipari övezeteiben.
Új kereskedelmi és ipari munkahe
lyek teremtése a városban.
Városkapu állítása a ladánybenei cso
mópontnál. mellyel biztosítható az
északi elkerülőút fogadása és megépí
tésének lehetősége.

Első rendű feladat a város
lakosságának gazdasági lét
biztonságának megteremté
se, új termelőüzemek telepí
tés a város ipari övezeteibe.

Az Izsáki út négy nyomtávúra bővíté
se és csomópont korszerűsítése, vál
lalkozói és állami pénzalapokból
Szociális érzékenység növelése.
Kecskemét belbiztonságának növelé
se.

•

A lakótelepek és lakótelepi épületek
rehabilitációja.
A városi közlekedés hosszú távú kon
cepciójának kialakítása, mely kapcso
lódik az állami útfejlesztéshez.
A város külterületi részeinek közmű
vesítése.
A város fejlődése érdekében a lehetsé
ges állami alapokat pályázatos rend
szer keretében minden területen
igénybe óhajtjuk venni, mind a Vidék
fejlesztési Minisztériumnál, a Kör
nyezetvédelmi Minisztériumnál, vala
mint a PHARE alapok kezelőjénél.

A mezőgazdasági termelés
fejlesztése és a mezőgazda
sági termékeke piacra jutta
tásának segítése, háttérszol
gáltatásainak megteremtése.

•

A város közbiztonságának
megteremtése a rendőrség
és a polgárőrség bevonásá
val.

•

A panelházak hőszigetelés
ének és fűtéskorszerűsítésé
nek megoldása.

Vendégtanárként és kutatóként
rangos hazai és külföldi egyeteme
ken és kutatóintézetekben (köztük a
Helsinki és a Heidelbergi Egyetem,
valamint az Osztrák Szocioszemiotikai Intézetben) tanított, il
letve végzett társadalomtudományi
kutatásokat.
Több magyar és nemzetközi tudo
mányos társaság elnökségének tag
ja.
Ez ideig három könyve és számos
tudományos publikációja jelent
meg magyar és angol nyelven. Ran
gos tudományos kitüntetések (Pro
Scientia Aranyérem, Akadémiai If
júsági Díj, Bolyai János ösztöndíj)
birtokosa.
1967 óta él Kecskeméten. 32 éves.
Nős, felesége jogász.
Programjának legfontosabb célki
tűzése, hogy a következő évezredbe
átlépő Kecskemét az Alföld gazda
ságilag virágzó oktatási és kulturá
lis központjává, egyetemi várossá
váljon.
E törekvés jegyében egyrészt egy,
a város kis-és középvállalkozásait
segítő középtávú gazdasági prog
ramra, szigorú pénzügyi-likviditási
ütemtervre, a pályázati lehetőségek
fokozottabb kihasználására és elő
nyös, hosszú távú hitelkonstrukciók
igénybevételére épülő pénzügypo
litika megvalósítását tekinti felada
tának. Másrészt olyan közigazgatá
si reformok végrehajtását fogja
kezdeményezni, amelyek eredmé
nyeként a Polgármesteri Hivatal
egy feladatát magas szinten ellátni
képes, valóban ügyfél-centrikus,
polgárbarát és ezzel az új évezred
kihívásainak megfelelni képes in
tézménnyé válhat.
Programjának erre a két pillérére
épülnek fel azok az infrastrukturális
beruházásokat érintő, szociálpoliti
kai, sportfejlesztési koncepciók,
amelyek egyszerre járulhatnak hoz
zá a közös örökség következetes
megóvásához és a meglévő értékek,
a város sokoldalú intézményrend
szerének minden eddiginél körülte
kintőbb gyarapodásához.

A Disputa vitaklub: a demok
rácia tanulóterepe.
A Disputa angolszász eredetű
nem zetközi klubm ozgalom .
Több mint harminc országban
működik: Szlovéniától Haiti
igVan ahol ötven s van ahol
egy éves.
Magyarországon hat éve mű
ködnek disputa klubok. Min
den megyében, több mint öt
ven iskolában ötszáznál több
gyerek, s vagy három száz
egyetemi hallgató és tanár disputázik. Budapesten Szarva
son vagy Pécsett több tucat
disputa-szakkör
m űködik.
U gyanakkor, sajnos, BácsKiskun megyében csak Kecs
kemétnek van Disputa-klubja,
az Ifjúsági Otthon kebelében.
Mivel foglalkoznak a disputások?
Országos és regionális verse
nyeken, nyári táborban, nyil
vános bemutató vitákon és ba
rátságos mérkőzéseken: vitat
koznak, vitatkoznak és vitat
koznak.
A Disputa viták képzett dis
putabírók előtt zajlanak, s há
rom fős csapatok vívják őket.
A vita egy előre megadott té
teleim körülzajlik. Az „állító”
csapat védelmezi, bizonyítja a
tételeimet, míg a „tagadó” csa
pat támadni, cáfolni igyekszik.
Nem az a lényeg, hogy kinek
van igaza, hiszen ezt számos
esetben úgysem lehet eldönte
ni, s a csapatok egyébként is
sorsolás útján kapják az állító
és tagadó szerepet. Hogy ki
győz - mert a bírók minden vi
ta után győztest hirdetnek azon múlik, hogy ki érvel és
cáfol logikusabban, hatáso
sabban, jobban. Ki a meggyő
zőbb, retorikailag kinek szebb,
jobban felépített a beszéde?
Néhány érdekesebb tételeim
a közelmúltból: Az abortusz
gyilkosság. Magyarországnak
a NATO-ban a helye. A vadá
szat: sport, engedélyezni kel
lene az eutanáziát.
A házasságban a férfi és a nő
egyaránt megvalósíthatja ön
magát.
A tévé az ifjúság megrontója.
Árpád fejedelem rossz helyre
vezette népét.
Az ember nem ismerheti ön
magát.
A könnyű drogokat engedé
lyezni kellene stb.
Mint látható, a tételeim egy
kategorikus kijelentés, azon
ban olyan természetű, hogy

mellette és ellene egyaránt le
hessen érvelni.
Maga a disputa-mozgalom
persze semleges: egy-egy ver
senyen épp annyian érvelnek a
NATO, eutanázia vagy a
könnyűdrogok mellett, mint
amennyien ellene, s a győzte
sek között rendre akadnak állí
tó és tagadó csapatok. És mert
ugyanaz a csapat hétfőn a
NATO vagy az abortusz
m ellett, de kedden ellene
érvel, a tanulók kénytelenek
végiggondolni
az
érem
mindkét oldalát. így a disputa
az elfogultságok, becsontoso
dott vélemények és előítéletek
ellen, a toleranciára nevel.
A disputa nemcsak nyitott
ságra, toleranciára tanít: ezen
túl fejleszti a diákok beszéd
készségét, vitakultúráját, gya
rapítja általános műveltségét,
a gyerekeket magabiztosabbá
teszi, javítja fellépésüket, rögtönzési készségüket, a nyilvá
nos szereplés képességét.
Mindazonáltal a disputa nem
munka: a klubfoglalkozáso
kon, nyári táborokban kitűnő a
hangulat, jut idő játékra, pihe
nésre is.
Egyes országokban a disputa
beépült az iskolai oktatásba is.
Erre Magyarországon is van
példa, egy szarvasi általános
iskolában a NAT-hoz illeszke
dő, egy éves disputa-tanterv
készült, és ebben a tanévben ki
is próbálják.
A Soros Alapítvány nagyvo
nalú támogatása eleddig lehe
tővé tette azt is, hogy a dispu
ta a diákok számára az olcsó
nyaralás, a tanárok számára a
szolid mellék jövedelemszer
zés eszköze is legyen.
Úgy tűnik azonban, hogy a
Soros fokozatosan leveszi a
kezét a Disputáról. (Ez Soros
György alapelve: ő beindítani,
lábra állítani segíti a dolgokat,
hogy aztán önálló útjukra bo
csássa őket.)
Nagy kérdés, hogy vajon a
disputa-mozgalom talpon tude maradni e nem várt önálló
ság után.
Sok múlik a kormány támo
gatásán - folynak tárgyalások
arról, hogy a disputa az
Országos Középiskolai Tanul
mányi Versenyhez hasonló
szerepbe kerüljön: győztesei
felvételi nélkül, vagy kedvez
ménnyel jussanak be az egye
temre - és persze azon is,
hogy akiknek az átlagosnál
több pénz adatott, hajlandók
lesznek-e a jövőben szponzor
ként támogatni a disputa-moz
galmat.

írta:
Ujlaky István

„Műterem” a negyediken
Szeben - Brassó - Bukarest - Bu
dapest - Kocsér - Kecskemét, ez
Damó István grafikusművész rö
vid életútja 1951-től mostanáig.
Három évi kocséri tanítóskodás
után 1994-ben került Kecskemétre
a Kandó Kálmán Műszaki Szakkö
zépiskola Művészeti Tagozatára,
ahol festészetet, rajzot és grafikát
tanít. Bukarestből jó útravalót biztos szakmai
tudást hozott magával
és hamarosan állandó,
sikeres résztvevője lett
a magyar grafikai tárla
toknak, és aktív tagja az
országos művészeti kö
zösségeknek. Otthonos
a grafika valamennyi
ágában, de szívesen ka
landozik a festészet az
objektek - könyvtár
gyak világában, miköz
ben több hazai és nem
zetközi grafikai díj bir
tokosa.
Istvánnal a Horváth
Döme körúti ház negye
dik emeletén lévő laká
sukban beszélgettünk.
Először dániai tapaszta
latairól faggattam aho
va Bács-Kiskun és Viborg testvér
megyei kapcsolata révén jutott el.
Mesélt jóízűen és lendületesen kü
lön hangsúlyozva a magyar és a dán
kulturális életben tapasztalt különb
ségeket. Például, hogy a dán közép
fokú oktatási rendszerben nincs
művészeti képzés, ennek ellenére a
dán tömegkultúrának mégis szerves
része a kortárs képzőművészet.
Nyoma nincs a nálunk sajnos gyak
ran tapasztalható, piacorientált és
ízlésromboló giccs népszerűségé
nek. Ezt a tapasztalatot bizony nagy
örömmel hallgattam, mert jó lenne
átmenteni Magyarországra is. A
giccs ugyanis veszedelmes jószág.
Hízelegve szoktat a közhelyes gon
dolkodásra, pontosabban a nem
gondolkodásra. Nézőjét
nem te
kinti teljes értékű, gondolkodó
lénynek, csak érzékszerveit támad
ja és nem az értelméhez, vagy a szí-

véhez akar közel kerülni, hanem a
pénztárcájához.
Munkája felől kérdeztem vendég
látómat és hamarosan nagy teregetés kezdődött a nappali szőnyegén.
Először mégis a falon látható leg
újabb nyomatokat vettem szemügy
re, ugyanis a szitanyomás új techni

kát jelent Damó István munkássá
gában. Jól ismert grafikai világa,
foszladozó foltjai, puha tónusai a
szitanyomás műfaji sajátosságai ré
vén itt kissé egzaktabbak, kemé
nyebbek lettek, ugyanakkor hor
doznak egy olyan tisztaságot és for
mai fegyelmet, melyet egyetlen
más technikával sem lehet elérni.
Nagy kihívás ez a művész számára,
és persze nagy gond, hiszen a sok
szorozott grafika technika és hely
igényes műfaj, amit nem lehet egy
lakásban, vagy egy félszobányi mű
teremben megoldani. Műtermi és
raktározási gondokban egyenlőre a
munkahely, az iskola segít. Tiszte
let érte, de vajon meddig teheti.
A szőnyegen három színes pasz
tell Milán Kundera művéhez. Már a
címe is elgondolkodtató: A lét elvi
selhetetlen könnyűsége, hazátlanság és otthonkeresés, kapcsolat és

A tanítvány visszatérése

Kriskó János, Kerekes Ferenc és Lóránt Klára
A Bozsó Gyűjteményben látható
Kerekes Ferenc szobrászművész ki
állítása, amely az ötven éves alkotó
harminc éves munkásságának, leg
javát mutatja be. A megnyitót be
szédet Kriskó János tartotta. A me
leghangú méltatásból idézünk:
Sok kecskeméti művész, köztük
Kerekes Ferenc is Bozsó tanítvány
ként indult el a pályán. Azonban
Borsos Miklós kecskeméti kiállítá-

sának hatására a plasztika felé for
dult. A harminc év ezerötszáz alko
tásából a most bemutatott 60-70
műről elmondható, hogy Kerekes
Ferenc autentikus fában, kőben és
bronzban egyaránt, szép finom, jel
zésszerűen bontja ki az anyagból a
témáit.
Nehéz besorolni bármely vonulat
ban mert az érzelmeit kifejezni aka
ró és képes művész, aki a romanti-

elszakadás, szerelem, erotika és a
mindig szebbnek látszó túlsó part.
Formák, színek találkozása, lükte
tése, vonzása és taszítása járja át a
meditatív hangvételű szálkás faktúrájú sápadt lapokat.
Lendületes vonalvezetésű, gro
teszk, olykor ironikus rajzok kö
vetkeztek, majd ismét egy sorozat,
a Vándorlélek lapjai. A papír tiszta
fehér világában születő, felröppenő,
vagy alábukó formák beúsznak
majd kilebegnek a kép teréből, s a
papír mérete nem más, mint a for
mák létállapotát keresgélő ablak.
Könyvillusztrációi biztos rajztudá
sú, vidám, mesélő kedvű művészről
vallanak, derűs színvilággal és bő
ven áradó humorral népesíti be a
most készülő német nyelvű, gyere
keknek szóló tankönyvet. Objekt
szerű könyvtárgyainál hosszasan
időztünk, miközben meghatározó
élményt és útravalót jelentő elődök
ről, Szalay Lajosról. Kondor Bélá
ról, Kass Jánosról beszélgettünk. A
Szorongó felhők című könyvtárgy
valahogy többször is a kezembe kí
vánkozott. A karton vastagságúra
rétegzett rongy szerű papír bumfordisága, gazdag koloritja és faktúrá
ja érzéki élményt nyújt a papír sze
relmeseinek. Tépett, égetett, átlyu
kasztott belső oldalai néha fellebbentik, majd újra elfedik titkaikat,
miközben Jákob létrája kalligrafi
kus mezők és hamvas színfoltok
között az égig döcög.
A nappaliból végül bekukkantot
tunk a félszobányi műterembe. Az
ajtó mellett meglepetés, Damó képi
világában szokatlan színfolt az Is
meretlen mennyei utak. Merített
papíron tört aranyak, lebegő okke
rek, a papír gyűrődéseinek lágy
esendőségében néhány geometri
kus forma. A falon csak apró képek
férnek, néhány korábbi nyomat és a
legújabb festői kísérletek közül né
hány kisméretűdarab, na és egy íróasztalnyi tér az alkotásra. Ebből az
aprócska térből indulnak Damó Ist
ván grafikái Olaszország, Párizs,
Arad, Belgrád, vagy Salgótarján fe
lé ismeretlenmennyei utakon. Talán
egyszer csokorba gyűjtve Kecske
méten is láthatjuk majd őket.
Balanyi Károly
kára is hajlandó. Kötődései vannak,
a kecskeméti születés és a helvéciai
táj az embereivel. Alakjai nem dísz
parasztok, szervesen közük van a
vidékhez. Különösen szépek az ál
latokat megörökítő alkotásai. Bodri
kutya, a lovak, csikók mind karak
teresek. nem modorosak. Szereti a
női formákat, mert hisz a természet
is nagyszerű szobrász, megalkotta
nekünk a nőt, mint a legszebb té
mák egyikét.
Valaha köztéri megrendeléseket is
kapott, de mintha a város megfeled
kezett volna szobrászáról, érhetetlen módon tizenkét éve nem volt ki
állítása. Most ez a tárlat kárpótolja
a közönséget. Nem szabad elfeled
kezni Kerekes Ferenc másik alkotá
sáról, a helvéciai házáról, ahol ava
tott élete párjával él, s aki a mene
dzsere is: megteremti a lehetőséget,
hogy valóban a dolgára, a szobrá
szatra gondoljon csak.
A Bozsó gyűjtemény ezzel a most
látható kiállítással missziót is vál
lalt, hogy újra felfedezteti Kerekes
Ferencet, aki így, tanítványként - a
közönség örömére - visszatért
megmutatni magát.

S zín e-Jam a
a Fotográfiai Múzeumban

Farkas Antal Jama és Kopek Gábor

Állok és nézem a képeket.
Várom, hogy történjen valami.
Csendben.
Mindig izgatott ez a csend.
Koncentrált állapot két megszóla
lás között.
A képek és alkotójuk szintén hall
gatnak.
Jó ez a csend.
Válasz a képekre, válasz a munká
ra, válasz az életre, amit Farkas An
tal Jama él. Hogyan élt volna a múlt
században, vagy az azt megelőző
korokban? Tévedhetek a válasszal,
mégis azt mondom, hogy ugyan
így. Tudom róla, hogy képeivel
nemcsak szellemi, hanem fizikai
kapcsolatba is kerül. így él, így néz
ki körülötte minden, így kezeli az
időt. A fotográfiának közvetlen
kapcsolat van az idővel. Felfalja
azt. befejezetté teszi a történést,
megáll. A világ valósága tovább
megy, a megállított idő felértékelő
dik. A fotográfus elvégezte felada
tát. De beszélhetünk-e az O estében
fotográfusról? A kérdésnek nem
sok értelme van. Számára fontos a
szabad mozgás lehetősége, a műfaj
ok közötti átjárás. Akkor érzi jól
magát, ha a kommunikáció nyílt ál
lapotában jelen lehet. Leteszi a ka
merát és elépakol. Épít és bont és
újra épít és közben dimenziót vált.
2D-ből a 3D-be. majd vissza. Terek
jönnek létre, amelyekben relikviák
eltűnnek és idővel újra előjönnek.
A tereket élettérré változtatja, be
szélget a képalkotókkal, legyen az
tárgy vagy ember. Együtt él a papundekli emberekkel, fogaskerék
gyümölccsel, a festett kaláccsal.
Nem akar szimbólum lenni. Időn
ként kinéz a képből. Abszurd vilá
gában megjelenik a humor és az
irónia. Egyikkel nevet és könnyed,
másikkal rombol és támad. Nekünk
szánja nézőknek, hogy választhas
sunk. O exponál és kezdődik az
újabb játék. Kérdéseket tesz fel,
melyeket azelőtt nem kérdezett
meg senki.
Nézem a képeket és érzem, törté
nik valami.
Jó ez a csend.

Reflexió. A hatvanas évek elején
induló pop art nemzedék működése
óta tapasztalhatjuk a festészet, a
grafika és a fotográfia egymásra ta
lálását és a közöttük húzódó műfaji
határok elmosódását. A gyakorlat
azonban mindig azt mutatta, hogy a
festő, vagy a grafikus műveinek lét
rehozása közben mintegy kiegészí
tő anyagként használta a fotográfi
át, alkalmas eszközként a montázs,
vagy a szitanyomás szolgált, a vég
eredményt pedig festményként,
grafikaként, vagy valamilyen átme
neti műfajként szemlélhettük. Far
kas Antal Jama felrúgta a tiszteletre
méltó elődök gyakorlatát és a másik
oldalról közelít, méghozzá virtuóz
módon. Művein a fotó olyan ele
mentáris erővel integrálja a festé
szetet, hogy egyetlen pillanatig sem
lehet kétségünk afelől, hogy amit
látunk az tiszta fotográfia. Közben
persze alig hiszünk a szemünknek,
hogy a festett karton, a plasztikus
ecsetvonásokkal megzenésített ka
bát harsányan zengő színei és az élő
emberi arc hogyan keveredik és
épül színpompás képi valósággá az
Önarcképen, vagy a Tanguy apó cí
mű Van Gogh idézeten egy csipet
nyi reklámmal fűszerezve és az al
kotó saját arcát kölcsönözve. Szá
mára századunk művészete kiapad
hatatlan forrást jelent, de nemcsak
vizuális megnyilvánulásaiban, ha
nem szellemiségében is végigka
landozva, újraélve újrafogalmazva
azt. Kalapos önarcképében mint
Cézanne néz ránk majd egy egész
sorozatot látunk a mester csendéle
teinek szellemében, gyorsan rom
landó anyagokkal, virágokkal, gyü
mölcsökkel behelyettesítve az is
mert képek motívumait. De mielőtt
kiismernénk titkait az egyik csend
élet mögé belopakodik egy pop artos ízű autóroncs és kérdőn fordul
felénk egy fénytől elvakult vissza
pillantó tükör.
Jama a huszadik század festésze
tének javíthatatlan szerelmese, de
egyetlen lépést sem enged a foto
gráfia műfaji tisztaságából. Idéze
tei, parafrázisai és azonosulási kí
sérletei nemcsak a szemnek nyújta
nak igazi élményt de ecsettel és ka
merával „festett” képei a szellemet
is alaposan megtomáztatják.

Kopek Gábor

Balanyi Károly

Ajánlás

S z e líd ü lt arccal

Diószegi Balázs álma

Benes József képei a Ráday Múzeumban
Benes a kortárs magyar grafiká
nak ahhoz a vonulatához tartozik,
amely vállalja, hogy változó, érték
vesztésben lévő korunk sebhelyes
ujjlenyomatát dokumentatív erővel
veti papírra, vászonra. Őszintesége
szívbe markoló, nyers fogalmazás
módja, helyenként durva
színei távolságot parancsolóak. Ebben a polari
tásban, a vonzásnak és
taszításnak ebben a foly
tonos működésében rej
lik Benes József grafi
káinak dinamikus ereje,
amelyet lehet szeretni,
vagy elutasítani, de alig
ha lehet mellette közöm
bösen elmenni.
Mostani
kiállításán
azonban valami egészen
mást látunk. Ennek értel
mezéséhez szükséges
nek látszik kicsit viszszapergetni az elmúlt évek
történéseit. Benes né
hány éve a Veránkai
Nemzetközi Alkotótelep
művészeti vezetője. A
Duna árterének e bájos
szigetén gyűlnek össze
nyaranta a különböző or
szágokból meghívott táj
képfestők. Megyénkben
élő művész alig teheti a
lábát a szigetre. Even
ként ismétlődő egyenet
len színvonalú, helyen
ként fáradt naturalizmus
ba fulladó kiállításaikat
szemlélve úgy tűnik a
művészeti vezető életműve és sze
mélyisége nem volt hatással
Veránka energiatakarékos szemlé
letére. Hatott viszont a hely szelle
me, a környezet csendes szépsége
Benes Józsefre. A Rádayban látható
festményeken nyoma sincs a gran
diózus erőfeszítésnek, a tájképfes
tés valószínűleg pihenést, feltöltődést és talán kiengesztelődést je
lent a művész számára. Persze szó
nincs itt valami féle felhőtlen, ro
mantikus vagy naturalista festegetésről. Benest itt is a nagy formátu
mok izgatják. A lassú nehézkes lük
tetésű tájait ugrasztott, robbantott
faktúrák uralják. Vonulásuk közben

a színek csendes sugárzása szinte
átöleli a nézőjét. Égi-és földi faktú
rák, tájképietek, esőillatú szürke at
moszférák és tompán fénylő, víz
mosta partok derengenek a falakon.
Helyenként persze elcsábítja a lazú
rosán megúszó színek varázslatos

játéka, ilyenkor a kép ellágyul, amit
néha egy-egy konkrét formával
próbál egyensúlyozni. A sorból ki
emelkedik a szántóföld barázdáit
idéző fekete táj tőmondatos tiszta
sága, feszes kompozíciója. A vörös
horizontú kép Benes ismertebb ar
cát mutatja, míg a kisméretű grafi
kák üde frissessége szintén a kiállí
tás meglepetései közé tartozik.
Hogy epizódot, vagy korszakváltást
jelez a kiállítás, még nem tudjuk, de
Benes József új képei így szelídült
arccal sem méltatlanok idősebb
testvéreikhez.
írta:
Balanyi Károly

Diószegi Ba
lázs életműkiál
lítását a Cifrapa
Benes József
lotában láthatja a
festményeit
közönség. Dió
szegi
Balázs
azért szeretem,
nem
önkormány
mert számomra hiteles módon feje
zik ki a huszadik század végén élő zati képviselő,
ember léthelyzetét. Benes gondol hogy meg kell
kodásában átélte jen mondanunk:
a század pusztító Kiskunhalas kül
erőit - vajdasági di Ót a magyar
magyarként meg festészetbe. Őt
is
tapasztalta Kiskunhalas kül
azokat -, s motí di, és Nyíregyhá
vumaival kifeje za, és a kunok,
zőeszközeivel a akiknek konok
pusztulásra ítélt festője. Őt Szavilág kiszolgál lay Lajos küldi
tatottságát mu és Tóth Meny
akikkel
tatta meg. Önál hért,
együtt
járt
a főis Sümegi György művészettörténész nyitotta meg
ló képi világot
kolára,
és
akiket
a Diószegi tárlatot a Cifrapalotában
teremtett, ebbe a
ma
is,
öregségére
világba
pedig
háborúban. Ez volt az egyik éber
egy idő után is legközelebb érez önmagához.
pillanatának
mondata. KunszentVárosokra, megyékre, régiókra,
visszakerültek a
miklósra
is
menjek
el, szülőházá
színek: a valami országokra szeletelhetjük a tortát,
nak
gyűjteményébe,
ez a másik.
kor rozsdabarna pártokra a nép képviseletét, de a
Hogy
van
Czine
Miska?
- talán ez
és fekete színcsí művészet nem kér, nem tűr
a
harmadik.
(Czine,
az
irodalomtör
kokra bomlott röghözkötést. Teret kér, eget kér, a
ténész diákja volt egykoron. Rajz
szét,
jelezve, tehetség egyetemes.
Olyannyira helyi és olyannyira ból olyannyira ügyetlen, hogy rajz
hogy ha a világ
órákon inkább ő volt a rendszeres
nem is megvál egyetemes egyszerre, mint egy cif
modell).
toztatható, azért ra kocsiskáromkodás, fuvaroská
Most kiállítás nyílt, életműkiállí
a szépség iránti romkodás a kispiacon.
tás
Kecskeméten. Egy pillanatra
Ók állnak vigyázón festői szín
elkötelezettség
együtt
a képek Halasról, Kunszentmég uralhatja az skálánk két szélén, Tóth Menyhért
miklósról
és magángyűjtőktől és
életünket.
Az és Diószegi Balázs. Tóth Menyhért
közgyűjteményekből.
Ott álltunk a
utóbbi egy-más- a fehér festője, Diószegi Balázs a
kiállításon
és
ünnepeltük
a mestert.
fél esztendőben feketéé. Asszonyai, anyái fekete
Egy
nagybeteg
ember
pedig ez
festett tájképeit nagykendőbe burkolódznak, még
alatt alszik és hirtelen ébrenlétre tér
az
egén
is
feketén
süt
a
Nap.
is a színek utal
Diószegi Balázst koranyáron egy aprócska panel-lakásban. Talán
ják: a sárgák, a
meglátogattam
Kiskunhalason. Lá már el sem ér hozzá a siker híre, az
barnák, a kékek, a zöldek. Nem
togatásomat
előre
telefonon beje ünnep zaja. Lehet, nem lát, hanem
konkrét tájat mutatnak ezek a ké
lentettem,
megkérdezvén,
hogy a lázas látomásai vannak, légszomj
pek, vagy ha igen, akkor az Alföld
nagybeteg
festő
fogad-e?
Igen. gyötri, több levegőt kér. Levegőt! egy-egy töredékét, a Tisza-part el
Nem.
Naponta
jöttek
a
drága
élet kiáltja, mint József Attila.
vontan létező szakaszát, hanem a
Kiállításán majd ébren figyelnek a
társától,
az
üzenetek.
Egészségi
ál
festő képzeletében elvontan létező
szép kamaszlányok, sétáltatják
lapota
ahogy
változott.
De
aznap,
tájat, s azt sem konkrétan, hanem
mellüket a képek között,
inkább elvonta, de mégis belső gaz amikor délután odamentem, előtte
A festő pedig otthon álmodik. Ál
háromszor
is
a
megerősítő,
meghí
dagságában. A képek színvilágának
mában fekete kendőbe burkolózott,
vót
telefon,
hogy
ugye,
megyek,
gazdagsága, összetettsége, s azt hi
arcnélküli anyák, öreg asszonyok
szem, nyugodtan mondható: egye megyek.
várják haza katonafiaikat a háború
Nagybeteg
embert
találtam,
a
disége emeli ezeket a képeket a mai
ból. S ez most már így marad az
hosszú
álom,
szinte
eszméletveszmagyar festészet jeles alkotásai kö
téses álom és a párperces ébrenlé idők végezetéig.
zé.
tek határmezsgyéjén.
írta:
A családi képet nézzem a falon írta:
Pintér Lajos
kért
édesapjáról,
aki
odaveszett
a
Fűzi László

Gondolatok Bodri Ferenc kiállításáról
Itt született és itt
él közöttünk. Pénz
szűkében, szellemi
gazdagságban, a
személyiségét
meghatározó je l
lemvonásainak,
szokásainak kalo
dájában. Ha a köze
lébe kerülünk, ak
kor a résnyire szű
kült szempár tekin
tetével találkozunk,
ha megszólítjuk,
akkor egy irodal
mat- és művészetet
szerető,
művelt,
elemző ember be
szélgető partnerévé
válunk. Felcsillan
humora, iróniával
leplezett bírálókéz

sége, sokoldalú érdeklődése. Ké
pet nyerhetünk a képzőművészet
ről alkotott nézetéiről, miközben
vizsgázat bennünket József Attila
és Ady verseinek idézeteivel.
Mindig nekünk kell őt megszó
lítanunk! Akkor is ha beszélni
szeretnénk vele, akkor is ha kiál
lításra hívjuk. A kérdéseinkre vá
laszol és a kéréseinket teljesíti,
igényli és megérzi a szeretetünket. Az elkötelezettek konokságával végzi munkáját, azzal a tudat
tal, hogy a vázlatok, a grafikák,
az illusztrációk a festmények kö
zötti válogatás eredményét, kiál
lításain elénk tárja.
A Kodály Iskola szeptember
14-én rendezett kiállítást művei
ből. Bodri Ferenc önmaga készí
tette el meghívóját erre az alka

lomra és a Kecskeméti Lapok ha
sábjain értesültünk az esemény
ről. A szokatlan délelőtti meg
nyitóra sokan érkeztek: a barátok,
az ismerősök, az érdeklődők kö
zül, ahol a növendékek jelenlét
ében Gyergyádesz László nyitot
ta meg kiállítását. Sajnálatos,
hogy az iskola földszintjén be
mutatott festmények, grafikák az
igénytelen válogatás és átgondo
latlan rendezés miatt nem nyújt
hatnak hiteles képet Bodri Ferenc
művészetéről. Fónyi Géza, a mű
vész szeretve tisztelt mestere, ko
rai halála miatt nem tudta segíte
ni tanítványát tanácsával, meg
jegyzéseivel. így azt sem sejthet
jük, hogy Bodri Ferenc élt volnae ezzel a lehetőséggel? Ám a kor
társak segítőkézsége, hozzáértése
nem nélkülözhető egyetlen mű

vész és egyetlen kiállítóhely köz
reműködői esetében sem, mert
Kecskeméten egymást váltogat
ják a kimagasló értéket képviselő
kiállítások és a vitatható értékű
bemutatók.
A közös feladatvállalásban a
művész szerepe egy József Attila
idézettel jól megfogalmazható:
Hétért - magamat kérdem - /
adsz-e hatot? / Játszom. Azé az
érdem, / ki játszhatott.
És ebben a közös játékban a ki
állítás rendezőinek nem lehet ke
vesebbet ígérni és adni annál az
értéknél mint, amelyet a látoga
tók már a megelőző tárlatokról
ismernek.
D. K. M.

A felsőok tatás h elyzete K ecskem éten
írta
dr. Tóth József
főiskolai docens
A fejlett centrumor
szágok, de minden
más, nagy ívű és álta
lunk követendő fejlődést produkáló
ország példáját látva, nem csak
mondogatnunk kellene, hanem el is
kellene hinnünk, hogy a felsőokta
tási intézmények, mint a magas
szintű szellemi tőke „termelésének”
helyszínei, a huszadik század végén
a társadalmi innováció elsőszámú
központjaivá váltak.
Az sem lehet vitás, hogy egy
nagyváros modernizációs esélyei,
gazdasági teljesítőképessége, de
kulturális élete, szellemi arculata is
a különböző és oly sokat emlegetett
történeti, gazdasági, kulturális, köz
lekedési, politikai stb. tényezők
mellett szorosan összefüggenek fel
sőoktatása fejlettségével is. Ha a
városát szerető kecskeméti polgár a
kecskeméti felsőoktatás jelenlegi
helyzetét óhajtja megérteni, számá
ra eléggé ellentmondásos kép rajzo
lódik ki.
Egyfelől kétségtelenül kedvező
nek ítélhető meg az évek óta tartó
integrációs-modernizációs folya
mat. Ez a létszámában a jelenlegi
igényekhez képest kicsi, struktúrá
jában széttagolt intézményeket
egyesítené és megteremtene egy
komoly, méreteit tekintve több ez
res hallgatói létszámú és piacképes
szakokkal rendelkező felsőoktatási
intézményt. A kecskemétiek előtt a
tömegkommunikáció jóvoltából
közismert, hogy a GAMF és a
KETIF integrációja 1998-ban a fej
lődés utolsó stádiumába lépett. Ez
azt jelenti, ha, a jelenlegi jogi sza
bályozás marad, egy éven belül a
két főiskola kezdetben két-(műszaki és tanítóképző) majd ezt követő
en, rövid időn belül valószínűleg,
többkarú intézménnyé egyesül.
Ugyanakkor az egész átalakulási
folyamat nagy kérdése az, hogy
lesz-e minderre elegendő pénz.
Ugyanis itt nemcsak egy szimpla,
egyébként önmagában is költséges
strukturális egyesülésről van szó,
hanem arról is, ha a két patinás
kecskeméti felsőoktatási centrum
integrálódik, kialakíthatók-e a ma
teriális feltételei egy európai szín
vonalú kecskeméti főiskolának. Az
teljesen nyilvánvaló, hogy egy kor
szerű, személyi és tárgyi feltételeit
tekintve már a jövő század igényei
nek is megfelelő fejlődésre képes és
a város múltjához, jelenéhez méltó
intézmény megteremtése igen ko
moly anyagi ráfordításokat igényel
ne.
A támogatási források tekinteté
ben a jelenlegi helyzet csak részben
kedvező.
Az egyesülési - modernizálódási
folyamatot a több, relatíve jelentős
elnyert pályázat mellett, döntő mó
don a Világbank (és a magyar ál
lam) által nyújtandó integrációs hi
tel segítené igazán.
Ez az összeg a kecskeméti felső
oktatás vonatkozásában akár több
milliárd forint is lehetne. Sajnos, a
világbanki hitel elnyerése még min
dig, mondhatni változatlanul, bi
zonytalan. Részben azzal az ismert
ténnyel magyarázható, hogy az in
tegrációs folyamat a város felsőok

tatását tekintve, nem kellően átfogó
és nem érinti a kecskeméti felsőok
tatás egészét. Márpedig a hitel oda
ítélésében illetékes szakmai és poli
tikai körök ez idáig mintegy a tá
mogatás feltételéül a kecskeméti
főiskolák mindegyikének részvétel
ét igényelték.
A helyzetet külön bonyolítja az
1998-as kormányváltás (és nyomá
ban az első diploma megszerzésé
nek tandíjmentessé tételéről szóló
rendelet) következtében előállt új
„felsőoktatás-politikai” helyzet.
Ennek eredményeképpen korrigálni
kell a Világbankkal már aláírt köl
csönszerződést.
Az Interneten is olvasható eredeti
szerződés szerint ugyanis a hitelből
részesedő intézményeknek saját be-

tás korszerűsítése is az oktatási
rendszerben közvetített gazdasági
(biznisz) ismeretek arányának hatá
rozott növelésével lehetséges.
Ugyanez a felismerés motiválja az
intézményt akkor is, amikor lépése
ket tesz tisztán gazdasági képzés ki
alakításának irányába.
Itt Kecskeméten is tudomásul kel
lene végre venni: az innovációs fo
lyamatok kiteljesítéséhez, a térség
dinamikus modernizációjához elen
gedhetetlenül szükséges gazdasági,
illetve vállalkozásfejlesztési inf
rastruktúra megköveteli, a régióhoz
kötött, az itteni felsőoktatási struk
túra szerves részét képező, konzisz
tensen építkező gazdasági szakem
berképzés (és továbbképzés)
megteremtését.
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vételeikből, elsőscyban a tandíj
ból kellett volna fedezniük költ
ségeik mintegy 20 százalékát.
A tandíjbevételeket, hacsak az
újratárgyalás során a kölcsön
szerződés feltételei nem változ
nak, más, nem állami forrásból
pótolni kell. Ez jelenleg nem tű
nik könnyen megoldható fel
adatnak.
Ha az integrációban résztvevő
két felsőoktatási intézményben
végbemenő folyamatokat te
kintjük, reményeink arra, hogy
Kecskeméten a jövő évezred elejé
re lesz egy többkarú korszerű felső
oktatási intézmény, feléledhetnek.

A GAMF
A régió legjelentősebb műszaki
oktató- és kutatóbázisa, néhány év
alatt mintegy megháromszorozta
hallgatói létszámát. A főiskola a ha
gyományos gépész szak mellé fel
épített két korszerű és igen népsze
rű képzési formát, a műszaki infor
matika és a műszaki menedzser
szakot.
Különösen figyelemreméltó, hogy
az elmúlt években teljes oktatási
vertikumában kiteljesedett műszaki
menedzser szak kontakt óráinak öt
ven százaléka gazdasági tárgy. Az
oktatás ilyen irányú fejlesztése egy
értelműen jelzi, hogy a főiskolát
már évekkel ezelőtt jó felismerés
vezette. A magántulajdonosi piac
gazdaságban a műszaki felsőokta-

AKETIFlehetosegei
írta:
Horváth Ágnes
főigazgatóhelyettes
A kecskeméti felső
oktatás integrációs
folyamatainak kezde
ményezése, az új, többkarú, európai
színvonalú felsőoktatási intézmény
koncepciójának megalkotása a Ta
nítóképző Főiskola (KETIF) veze
tőségétől indult el a 90-es évek ele
jén. A Felsőoktatási és Kutatási
Egyesülés létrehozásával megte
remtődtek a feltételei a Homokbá
nya területén lévő volt szovjet lak
tanya átalakítható épületeinek fel
sőoktatási célokra történő átadásá
ra, a nagyszabású beruházási tervek
elkészítésére. A világbanki és
egyéb pályázatok révén pedig nem
csupán a korszerűsítési és rekonst
rukciós munkálatok indulhattak el,
de a széleskörű egyeztetési és kül
földi tapasztalatszerzési folyamatok
eredményeként a létesítendő főis
kola (hosszabb távon Universitas)
szakmai fejlesztési koncepcióját is
sikerült kidolgozni.
A munkában egyre nagyobb sze
repet vállaltak az egyes oktatási és
egyéb szervezeti egységek, egyre
többen ismerték fel a fejlesztés
szükségességét, egyre több kolléga
kapcsolta össze személyes karrier
jét a kecskeméti felsőoktatás jövő
jével. Az előkészítő munkálatok so
rán sikerült olyan intézményi, szak
mai és emberi kapcsolatokat kiépí
teni, melyek tőkésíthetők, s a kecs
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Diákszemmel
Sokan a hallgatók közül, főképp
az első évfolyamon, nem tudnak
sokat az integrálódásról. Az in
formációk nem mindig jutnak el a
főiskolásokig. Néhányan nem is
tudják, hogy csak két főiskola
egyesülése szerepel a közelebbi
tervekben.
Hézső Barbara, második évfo
lyamos tanítóképzős véleménye:
- A főiskolások közül ez a do
log keveseket érdekel. Én jónak
tartom, mert a diákságot jobban
összehozná, és az összetartás is
nagyobb lenne. (Máskülönben
csak bulikon találkozik a három
főiskola diáksága, ha a kertészetisekre is gondolunk). De nagyon
jó lenne, ha mi is tanulhatnánk,
felvehetnénk, vagy csak belehall
gathatnánk olyan tárgyakba, amit
a GAMF-on tanulnak.

Enikő, III. évfolyamos hallgató
a TK-ról más szempontból érvelt:
- Ég és föld a három főiskola.
Véleményem szerint gazdaságo
sabb lenne, ha nem három tanul
mányi hivatalt, három igazgató
ságot, három külön konyhát, stb.
kellene fenntartani. Jobb lenne, a
mi főiskolánknak legalábbis min
denképpen, ha integrálódnánk. A
GAMF-nak viszont ez visszalé
pés lenne.
Ott ugyanis ezerszer nagyobb a
rend, a precizitás, ott félév elején
megvan a lepecsételt, szignózott,
kirakott tematika, vizsgakövetel
mény, zárthelyi -pontozás, részle
tes terv...
Talán ha az iskolánk vezetősége
is akarja, (az új kormánytól is
függ a fejlesztés menete) idővel
valóban integrált felsőoktatási in
tézményben kapjuk meg a diplo
mánkat.
Zimacsek Márta

keméti humán felsőoktatást hazai
és nemzetközi szinten egyaránt el
ismert központtá fejleszthetik.
Felmerülhet a kérdés: egy hagyo
mányosan eredményes óvodapeda
gógus képzést, 1983 óta innovatív
tanítóképzést végző intézménynek
milyen érdeke fűződhet az integrá
cióhoz, milyen előnyei származhat
nak abból, ha egy nagyobb intéz
mény-együttes részegységeként
végzi további tevékenységét?
Túl azon, hogy a felsőoktatás tör
vényi szabályozása szorgalmazza a
több szakirányban történő, könnyen
konvertálható tudást biztosító, az
állandóan változó társadalmi kör
nyezethez rugalmasan alkalmazko
dó intézményhálózat kiépülését, a
pedagógusképzés tartalmi megújí
tása, a meglévő szellemi kapacitá
sok hatékonyabb kihasználása is in
dokolja a fejlesztést.
Köztudott, hogy a nehezen fel
mérhető, de mégis meghatározott
irányokba mutató munkaerőpiacon
azok érvényesülnek leginkább, akik
több szakterületen, jobban mozgó
sítható és eladhatóbb ismeretekkel,
képességekkel rendelkeznek. Az
egy szakterületre koncentráló peda
gógusképzés - legyen az minőségé
ben a legkiválóbb és tartalmában a
legkorszerűbb - viszonylag szűk
keresztmetszetet kínál a friss diplo
másoknak. Sokkal jobb eséllyel in
dulhatnak azok. akik pedagógusi
képesítésük mellett valamely terü
leten különleges szaktudással, spe
ciálisan fejlesztett képességekkel
rendelkeznek. Ilyenek lehetnek a
nyelvoktatói, drámapedagógiai,
kommunikációs, néptánc-oktatói,
bábkészítő képesítések, vagy a
szociálpedagógusi. fejlesztő peda
gógusi végzettségek.
A tanító- és óvodapedagógus kép
zésben közreműködő kollégák ta
pasztalata, a tudományos fokozattal
rendelkező vezető oktatók, illetve a
tudományos képzésben érdekelt fi
atal kollégák oktatói és kutatói fel
készültsége más szakirányok felé is
mozgósítható: a művelődésszerve
ző, kommunikátor, szociális mun
kás, egészségügyi szakok tervezett
beindítása, a szakirányú továbbkép
zések szervezése mind olyan irány
ba mutató kezdeményezések, mely
a leendő főiskolai kar szakmai sú
lyát, a régió felsőoktatási struktúrá
jában betöltött szerepét erősítik. Ez
a szellemi potenciál mindemellett
az integrált főiskola egészében is
meghatározó szerepet játszhat, el
sősorban az idegen nyelvek és a hu
mán tudományok oktatásánál.
S még nem szóltunk a pedagógu
sok továbbképzéséről, ahol az akk
reditált képzési programok beveze
tése révén a pedagógusképző intéz
mények a jelenleginél sokkal fonto
sabb szerepet kaphatnak.
Ha az intézményeken belüli inno
vatív készség, a több irányban nyi
tott képzési struktúra kialakítása és
a különböző tanfolyami programok
kialakítása a világbanki pályázat
alapján a jelenleginél nagyságren
dileg korszerűbb szervezeti, infrast
rukturális és informatikai keretek
között működhetne, akkor az nem
csupán a Kecskemét, de a kiskunsá
gi régió számára is presztízsnövelő
tényező.
Az örvendetesen terjeszkedő civil
szféra kiváló gyakorlati terepe, s
egyben felvevő piaca is lehetne az
itt képzett, humán műveltségű
szakembergárdának.

A sportélet alapkövei
alakítását. biztosítsa a különféle
színvonalas versenyekkel a sport
szerető polgárok szórakozási, ki
kapcsolódási lehetőségét.
A rendszerváltás
- Az önkormányzat alapvető
után csökkentek az
feladata illetve érdeke, hogy a
állami sportirányí
sportban megjelenjen az összefo
tás elemei, a finanszírozás köz
gás a közös érdekek mentén a
ponti lehetőségei, megszűntek az
klubok, a civil szervezetek, illet
érdekkapcsolatokon alapuló vál
ve a városi testület között.
lalati támogatás forrásai. Ugyan
- Készüljön olyan sportkoncep
akkor még jelentősen nem tudott
ció, amely rövid és hosszú távra
érvényesülni a sport piaci értéke.
is megfogalmaz elképzeléseket
Maradt a helyi önkormányzat,
Kecskemét sportjának minden te
amelynek nyakába szakadt az
rületéről, és ennek megvalósítá
anyagi problémák és a szemlélet
sához számszerűsítetten rendelje
váltás minden gondja.
hozzá az anyagi eszközöket.
Ez történt Kecskeméten is. Az
- Külön figyelmet kell szentelni
első négy év történései jelezték,
az utánpótlás nevelésére és bizto
hogy az önkormányzat nem tudta,
sítani azt, hogy a tehetséges fiata
sőt nem is tartotta fontosnak a
lok sportpályafutásukat lehetőleg
sport általános problémáinak ke
Kecskeméten folytassák felnőtt
zelését. Az 1994. évi önkormány
korukban is.
zati választásokon már megjelent
- Fel kell mérni egy Kecskemét
a sportlobbi, és igyekezett érvé
Városi Sportegyesület megalakí
nyesíteni elképzeléseit. Önálló
tásának igényét s jelenleg műkö
dő egyesületek, szakosztályok
sportbizottság jött létre. Emelke
dett - ellentmondásokat, sőt bizo
önkéntes összevonásával.
nyos érdekviszonyokat is megje
- Meg kell vizsgálni egy sport
lenítve - a központi támogatás
iskolái rendszer kialakításának
mértéke. Készült egy tartalmában
lehetőségét, amely révén az isko
jelentéktelen sportkoncepció,
lák és a hagyományos sportágak
amely nem rendezte hosszú távra
között szorosabb szakmai mun
a sport különböző területeinek
kakapcsolat jöhet létre. A diák
problémáit, a finanszírozás kér
sport és a versenysport között
déseit. Sokkal nagyobb a sora an
kapcsolatot kell teremteni.
nak, amelyet nyolc év alatt talán
- Sportszékház szolgálhatná a
nemakarásból, talán ismeretek,
sportolókat, közhasznú szervezet
idő hiányában nem sikerült meg
az önkormányzati sportlétesítmé
valósítani.
nyek gazdaságos működtetését.
A Sportegyesületek Szövetsége
- Fel kell újítani a rossz állapot
érezve az erősödő és összefogni
ban lévő játszótereket, utcai pá
akaró sportlobbi nyomását, szep
lyákat, hogy a gyerekek teret kap
tember 10-i értekezletén értékelte
janak az egészséges testedzés kü
az elmúlt évek sportbeli történé
lönböző formáihoz. További zöld
seit. Felvázolta azokat az elkép
felület beépítését a belvárosban
zeléseket, amelyeket egyeztetni ' csak rendkívül indokolt esetben
kíván a pártokkal, s megbízott,
lehessen engedélyezni.
hogy mint a szövetség elnöke,
A Kecskeméti Sportegyesületek
képviseljem közös érdekeinket.
Szövetsége hat éves története so
Melyek ezek az alapkövek? A
rán kiemelt fontosságot tulajdoní
teljesség igénye nélkül néhány:
tott annak, hogy a sportlobbi ösz- Az önkormányzatnak elemi
szefogásával, az önkormányzattal
feladata, hogy segítse a városban
együtt sikerüljön kialakítani a vá
egy egészséges sportszemlélet ki
ros sportpolitikáját.
írta
Ujhidy Tibor
elnök
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Kecskeméti foci-sirató
Öcsi bácsi mégsem adja föl
A magyar labdarúgás (a kecske
méti is) mindennek nevezhető mos
tanában, de sikerágnak aligha. So
kakat hidegen hagy az egykor nagy
népszerűségnek örvendő sportág
vergődése, de vannak sokan, akik
nek egyáltalán nem mindegy, hogy
feltámad-e foci. Ez utóbbiak közé
tartozik Pólyák József (sokak szá
mára Öcsi-bácsi), akiről tényként
megállapítható, hogy fél életét a
labdarúgás oltárára tette föl. Most
mégis úgy tűnik, hogy a kecskemé
ti sportvezető veszi a kalapját. Ke
serű döntés ez. Leginkább annak,
akinek akkora tétje volt „meccsen”.
Ezért is kérdeztük meg tőle, miért
döntött így?
Modenában ezüst érmesek, a Mer- A Magyar Labdarúgó Szövetség cedes-tornán döntőt játszottunk,
elnökétől, Kovács Attilától, és az Svájcban nyertünk tornát Aztán ha
Olimpiai Bizottság és az utánpótlás sorolom a neveket: Aczél Laci,
válogatott vezetőjétől Kiss József Czéh Laci, Barna Zsolt, Kis Csor
től kaptam megbízatást. A magyar dás Csaba,... sok KSC játékos jön
olimpiai és utánpótlás válogatott össze, akik aztán az NB I-ben, irt
dél magyarországi menedzsereként ott folytatták. És még hány név,
a játékosok felkutatása, a támogatá akik azután a környék csapataiban
suk megszervezése lesz a felada játszanak...
tom. Tulajdonképpen nem csinálok
- Mit tart a legfontosabbnak a fia
mást, mint amit eddig tettem, hi talok nevelésében?
szen 16 éves sportvezetői küszkö
- A tisztesség, a fegyelem, a kitar
désem, viaskodásom is erről szólt.
tás a labdarúgósportnak is az alap
- Azért nem csupa kudarc volt ez ja. Az én gyerekeim azt megtanul
a másfél évtized!?
ták, hogy eshet a hó, fújhat a szél és
- Hát persze, hogy nem! Mert csapkodhat a villám, ha fél kettőre
azért voltunk mi a Ferrari-tomán, kell jönni, akkor nincs mese. Jól

esik velük évek múltán is találkoz
ni. Odajönnek, megpuszilnak...
- Elérzékenyült. Gondolom leg
alább ennyire szívén viseli a kecs
keméti foci jövőjét is.
- Azt mindenki tudja rólam, hogy
egyáltalán nem voltam híve a KTE
és a KSC összevonásának. Mindig
azt mondtam, hogy ha kétszer egy
liter vizet összeöntenek, az akkor
csak két liter víz lesz. De ha a két
tábort összeengedik, abból nem jön
ki jó.
Régen, amikor a KTE és a KSC
volt, vagy a Dózsa volt, öt, hat,
nyolcezer ember volt egy meccsen.
Jó szívvel voltak egymáshoz. Volt
egy kis mag, akik nem szerették
egymást, de a többiek mind a két
mérkőzésre kijártak. Most, hogy
meg lett szűntetve a KTE is a KSC
is, most meg lehet nézni: kimennek
3-400-an. De nem mennek se a
kátéisták, se a káescések.
Én úgy vagyok, hogy ebbe az új
klubba, ennek a vezetésnek én egy
fillért nem adok. És nemcsak én
gondolkozom így, hanem Kecske
méten nagyon-nagyon sokan. És
nincs még vége a teljes összeomlás
nak.
Hogy innentől majd hogy lehet
föltámasztani a kecskeméti labda
rúgást?
Nagyon-nagyon sok pénz kell ah
hoz, hogy Kecskeméten legyen újra
foci.

A jövő héten fölszámolják a KFC-t?
Lapzártakor érkezett
Kedden délután a Városházán 5
órától a végkimerülésig zajlott a
focifórum. Természetesen a Kecs
keméti labdarúgás jövője volt a té
ma.
Nem sokra jutottak, bár a terem
teli volt érdeklődőkkel, ám aki
akarna vagy tudna tenni az jóval
kevesebb volt, viszont volt
egy másramutogatás...
A tragikusnak mondható helyzet

ez: megszűnt a KTE, megszűnt a
KSC. az összevonás eredménye, a
KLC meg bizonytalan, mint a ku
tya vacsorája lámpaoltás után.
Mert a foci nem a futballt szeretők
érzelmein múlik, hanem az kell
hozzá, mint a háborúhoz: pénz,
pénz, pénz. Az pedig nincsen! Fő
leg, hogyha az eddig tűzön-vízen
kitartó szponzorok is „kiállították”
magukat.
A focifórum szomorú tanulságai
nak levonása után a helyzet utolsó
áttekintését követően szerdán dél

után a város önkormányzata is na
pirendre tűzte a labdarúgás ügyét.
Lapzártakor, a testület döntése
utáni percekben sikerült telefonon
beszélnünk Kocsis Pál vállalkozó,
klubelnökkel aki ezt mondta:
- Ismét a lelketlen politika és
személyes ellentétek martalékává
vált a kecskeméti foci.
Keserűen mondom, ha a napok
ban nem tudjuk újabb támogató
nak eladni a KLC-t, akkor a jövő
héten felszámoljuk.

n.m.

Evek óta ezreket mozgatnak meg a Samsung futás napján Kecskemé
ten is. Igazi dzsembori ez, nem sport, inkább reklám, de annak aztán iga
zán jó. Ráadásul, mindenki örül, a gyerekek a trikónak, a felnőttek an
nak, hogy a gyerekeik örülnek. Aztán egy évig hordani is lehet a trófe
át. (Hacsak nem megy el olyan iszonyatosan a színe, mint pár éve.) És
azt se felejtsük el, hogy minderre ráadásul, a sorsoláson igazán értékes
díjakat is lehetett nyerni.
Aclamik Zoltán (képünkön), a Lánchíd utcai iskola igazgatója és a
Samsung futás örökös szervezője, lebonyolítója minden évben örülhet a
sikernek. Köszönet neki a feledhetetlen napért. Jövőre találkozunk!

E gyesü leti b em u tatk ozó

Debreceni ajándék

Közösségépítők a lakótelepen
A Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület (SZÉK)
célja, hogy a kulturális és közössé
gi intézmények nélküli városrész
ben olyan közönségszervező, kari
tatív, szociális jellegű és szabadidős
tevékenységet szervezzenek, illetve
koordináljanak, amelyre a lakótele
pen élő közel negyvenezer ember
nek igénye és szüksége van. Az
egyesület másik fontos célja, hogy
segítse az épülő katolikus templom
és közösségi ház mielőbbi elkészü
lését, mely épületegyüttes nyitott
lesz a többi felekezet számára is és

befogad minden olyan kulturális
programot, mely segíti a közösség
építést a lakótelepen.
Az első célunk megvalósításához
az önkormányzattól kaptunk egy
helyiséget a Nyíri u. 75/a alatt. Itt
folytatunk karitász-munkát (ruha
vásár, tésztakészítés, rongyszőnyegszövés), valamint korrepetá
lást, szociális tanácsadást. Az egye
sületünk nyitott minden jószándé
kú, közösségre nyitott ember szá
mára.
Jávorka Lajos
egyesületi elnök

✓

Az Újra Dolgozom Program sikeres
Az Újra Dolgozom Program a
bradfordi Jobsmatch projekt hono
sításán alapul. A program nem egy
szerűen a munkaerő-piaci problé
mákat akarja megoldani, vagy a
munkanélküliséget kívánja kezelni,
hanem a munkanélküliek és a mun
káltatók gondjaival is foglalkozik.
Kecskeméten hat, Kalocsán négy
foglalkoztatási és szociális tanács
adó vesz részt aktívan az álláskere
sők, a munkáltatók és az érintett
szervezetek közti kapcsolat szerve
zésében.

Ügyfélkörünket magunk alakítjuk
ki, személyes kapcsolatot építve,
egyúttal egyfajta menedzsereivé
válva minden egyes állástalannak.
Az állásba helyezés után is állandó
kontaktusban maradunk az ügyfe
lekkel. Esetleges problémák megol
dásában is segítve őket.
Az Újra Dolgozom Program túlju
tott az első két éves kísérleti jelle
gen és megkezdődött az országos
hálózat kiépítése.
Rózsi Anikó
tanácsadó

Karácsony Viborgban
Bács-Kiskun megye dániai testvér
megyéjének székhelyén, Viborgban
nemzetközi kiállítást rendeznek
Népek karácsonya címmel, melyre
meghívták a kecskeméti Játékmú
zeumot. Mivel a rendezők szándéka
az, hogy a közeli múlt s a jelen tár
gyai, dokumentációi kapjanak he
lyet a dániai bemutatón, ezért a

Petőfi emlékezete
A Magyar Irodalomtörténeti Tár
saság Megyei Tagozatának kecske
méti csoportja képzőművészeti pá
lyázatot hirdet a kecskeméti és a
város vonzáskörzetében élő 5-8.
osztályos tanulók részére a Petőfi
emlék-év alkalmából a következő
témákban:
Petőfi: János vitéz,
és/vagy Petőfi Kecskeméten.
Az egyéni alkotások készülhetnek
bármely anyagból, technikával.
A műveket a következő címre vár
ják: Katona József Emlékház, 6000
Kecskemét, Katona József u. 5,
Beküldési határidő: október 20.

Szórakaténuszban (Kecskemét,
Gáspár András, u. 11.) szeptember
28. és október 9. között naponta 9
17 óra között ügyeletet tartanak,
hogy fogadhassák a karácsonnyal
kapcsolatos anyagokat.
Kérik a városban működő aktív és
nyugalmazott, hívatásos és amatőr
fényképészeket, hogy karácsonyi
(családi, egyházi) fotóikból váloga
tás céljából szeptember 28 és októ
ber 9 között a játékmúzeum igazga
tóját, dr. Kriston Vízi Józsefet tele
fonon (481 -469), vagy személyesen
megkeresni szíveskedjenek.
✓

Érdemes megnézni
A Katona József Emlékház (Kato
na J. u. 5.) kiállításaira rendezvé
nyeire nemcsak a diákságot, de a
város érdeklődő polgárait is nagy
szeretettel várják. Szeptember 25én, pénteken 14 órakor nyit a Kos
suth és a szabadságharc képes leve
lezőlapon című tárlat, amely címé
ben jelzi. hogy a magyar történelem
nagy személyiségét egy egészen új
szerű formában mutatja be.

A debreceni székhelyű Szeretet és Gondoskodás Alapítványt 1997ben hozta létre százezer forint alaptőkével egy olyan személy, akinek
családjában mozgássérült kislány él. Az alig több, mint egy év alatt a
mozgássérült gyermekeket nevelő családoknak 2,5 millió forint támo
gatást adtak, s egészségügyi intézményeket segítettek olyan műszerek
kel, melyeknek megvásárlására egyébként nem tellett volna azok költ
ségvetéséből. A több budapesti, pécsi, zalaegerszegi kórház gyermek
osztályai után Kecskeméten is járt az egyesület képviselője,
Smidróczki Zoltán: a megyei kórházban egy speciális készüléket adott
át. Az alapítvány számadásában az egészségügyi intézményeknek
adott támogatás kétmillió 800 ezer forint felé közelít.

Baráti kör
A Bács-Kiskun megyei Költők és
írók Baráti Köre önkéntes alapon
szerveződött, és az Erdei Ferenc
Művelődési Központ keretein belül
működik. Minden hónap első
szombatján 14 órakor találkoznak
az EFMK-ban. Céljaik a követke
zők: felkutatni Bács-Kiskun me
gyében azokat a többnyire már idős
író-alkotó embereket, akik ez idáig

valamely oknál fogva nem szere
peltek a nyilvánosság előtt.Október
10-én a MŰK és a Kör közös műso
rára kerül sor. Vendégek: Hatvani
Dániel író és költő, Maczó János
költő, lap és könyvkiadó. Az Üzen
a homok című antológia megbeszé
lésére is időt fordítanak, Kovács
István József, a baráti kör vezetőjé
nek irányításával.

A Katona József Könyvtár programjából
Október 1-én délután fél négykor
Benes József Munkácsy-díjas festő
művész találkozik íróbarátaival.
Vendég: Frank János, Fűzi László,
Géczi János, Gion Nándor, Szügyi
Zoltán, Tolnai Ottó és Zalán Tibor.
Ugyanezen a napon délután öt óra
kor filozófia-történeti előadást tart
dr. Dudich Endre.
12-én délután két órakor találko
zás Darvasi László, azaz Szív Ernő
kortárs íróval.
A Gyermekvilág programjai:

Szerdánként délután két órakor a
Meselánc várja a gyerekeket.
9-én és 22-én délután három óra
kor: Games klub.
16-tól - 22-ig: Könyvtársasjáték.
29-én délután három órakor
könyvbemutató.
Az olvasótermekben helyben
használhatók a tanuláshoz, kutatás
hoz szükséges szakkönyvek és fo
lyóiratok.
Az Infotékában Internet használat
és CD-ROM gyűjtemény.

Alkotó gyerekek

Harangzúgás
taps helyett
A kecskeméti Pedagógus Énekkar
szeptember elején Németországban
két nagysikerű önálló koncertet
adott: Wangenben és Birnauban. A
házigazdák mindent megtettek,
hogy a néhány napos ottlétet emlé
kezetessé tegyék a szereplőknek.
Meersburg várában például maga a
várúr fogadta az énekkart pezsgős
köszöntővel, s a várúrnő tartotta az
idegenvezetést. A Bódeni tó kör
nyéke számos feledhetetlen lát
ványt és élményt adott. Ám a leg
emlékezetesebb az marad, amikor a
birnaui bazilikában a koncert végén
a nyolcszáznál több hallgató nem
tapssal, hanem a meghúzott haran
gok zúgásával köszönte meg az elő
adást.
A Szívhang Alapítvány köszö
netét mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk egy
százalékát fölajánlották az alapít
vány céljaira.
A kapott összeg 337 ezer forint.
Ebből az összegből szociálisan
hátrányos helyzetű kisdiákok tá
boroztatására 150 ezer forintot,
rászorulók lakásának kisebb tata
rozására 50 ezer forintot fordítot
tunk. Vásároltunk olyan játéko
kat, amelyeket a táborban, illetve
á csellengő gyerekek délutánon
kénti foglalkoztatására is hasz
nálni tudunk, valamint rajzeszkö
zöket, videó és magnókazettákat
137 ezer forint értékben.
Az alapítványok, közhasznú
szervezetek „zárszámadási” hir
detését ingyenesen közzé tesszük
a

Egyesületek
Tánczos Péter Citera és
Népdalkor Egyesület
Vajdahunyad u. 7.
Pótczonyi Imréné
Katona József Társaság
Reile G. u. 8.
Komáromi Attila
Magya-Francia Kulturális
Egyesület
Jókai u. 15. - Fischer István
Európa Jövője Egyesület
Kápolna u. 1. - Farkas Gábor
Kincskeresők Egyesülete
Március 15. u. 3.
Koleszár Márta
Magyar-Finn Kulturális
Egyesület
Pelikán u. 1.
Kozmács István
folytatjuk

Kecskeméti közéleti lap
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Cím: 6001 Kecskemét pf.: 483 vagy County Press Kft. Deák tér 5.

A Lajosmizsei Napok keretében ötödik alkalommal rendezték meg a vá
rosban a Gyermek Művésztelepet, Kőrös Sára Kecskeméten élő, és a
lajosmizsei általános iskolában tanító grafikus vezetésével. Az egyhetes
rendezvényen - amelyet az általános iskola mellett ma már az önkormány
zat is támogat anyagilag -, idén 49-en vettek részt, főképp helybéliek. A
legfiatalabb alkotó négyéves, a legidősebb tizennyolc esztendős volt. A
gyerekeket Bérezési Ilona budapesti kerámikus, Blazán Vladimír kecske
méti festőművész, Skultéti Árpád zománcművész (civilben a megyei nyo
mozóosztály vezetője), valamint Murár Mária és Gajdácsiné Csicsó Hédi,
az iskola pedagógusai tanították rajzolni, agyagozni, tűzzománcot készíte
ni, akvarellt festeni.
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