
Ha megjön a Józsi!
Valami történt a kerékpárral, de a 

lányok csak észlelik a bajt. Majd 
jön Józsi, az SOS falu Nyerges-csa
ládjának ördögfiókája, és beöltözik 
a munkához: ad a gépnek a kala
páccsal. S mi nők, akik szemléljük 
a kerékpáijavítást, el is hisszük ne
ki egy kicsit. Legalább is jó látni, 
hogy ez a vérszerinti családot nél
külözni kényszerülő kisfiú jól érzi 
magát a bőrében, vidám, s egy ki
csit meg is vezet minket, akik - ter
mészetesen - nem értünk a kerék
párjavításhoz.

Cikkünk az 5. oldalon.

Vita a távhőszolgáltatási díjon
Levette napirendjéről szeptember alapdíjemelést tart reálisnak, a fo- 

15-én a közgyűlés a távhőszolgálta- gyasztóvédelmi felügyelőség ezzel 
tásról és a távhőszolgáltatás legma- szemben csak 11,2 százalékot java- 
gasabb hatósági díjáról, a díjalkal- sol. A hődíj jelenlegi 947 Ft/GJ-ről 
mazás feltételeiről szóló rendeletek 1004 Ft/GJ-re történő, 57 forintos 
tárgyalását. A Termostar Kft. az emelését a felügyelőség ugyancsak 
előterjesztés szerint 13 százalékos túlzott mértékűnek tartja.

Vajda Franciska szerint jobb
Higgyünk neki: mindkettőt kipró

bálta, tekézett, s két év óta bowlin- 
gozik. Amúgy országos vidékbaj
nok, a mesterek tornájának győzte
se, válogatott játékos. Ez a sport is 
most kezd hódítani Magyarorszá
gon, s máris azt mondhatjuk: a leg- 
klasszabb pályánk a Bowling Cen
ter, amely Kecskeméten található.
Ahol egy életstílus a fő: persze a tu
dás is számit. Franciska egyéni csú
csa 287 fa. Aki csak szórakozni 
akar, az kevesebbel is beéri. Az biz
tos, hogy minden játék jó, ha az 
ember felszabadultabb, fittebb lesz 
általa. Ezért is vállalkozunk a bow
ling népszerűsítésére. Hátha vala
hol már növöget az új profi baj
nok?.! Úgy hírlik, hogy a pénzdíjas 
versenyek olyan jól “fizetnek, mint a 
teniszben. Elő hát a bábukat, a go
lyót! Cikkünk a 15. oldalon.

után

A Móra Ferenc Általános Iskola 1/b osztályának első padjában Ladányi Emese és Bodacz Mariann.
Tanítójuk: Csépány Csilla.

Kecskemét szeptembertől megint 
megfiatalodott: a város lakóinak 
életkorátlagán a diáksereg nagyot 
javított, bár ettől a magunk évszá
mai nem csökkentek. Legfeljebb a 
lelkünk örült, az iskolába igyekvő 
legkisebbek elfogódottságán, visz- 
szaidézve mindenkiben azt az em
lékezetes élményt, amikor szüléink 
minket vittek az első évnyitóra. 
(Bárha nem is kerültünk nekik any- 
nyiba, mint a mostaniaknak a fel

szerelés, a tankönyv, meg a ki tudja 
még mi, de beszerzendő!). Jó lenne 
hinni abban, hogy iskolareform, 
NAT, integráció, köz- és távoktatás, 
levelező, önerős - és mennyi más 
varázsszó hallik még -, a jövő évez
red kihívásainak megfelelni tudó if
júságot nevelnek a magyar iskolák. 
Hogy a tudás, az emberség valóban 
hatalom lesz. Hogy érdemes a leg
jobbak közé küzdeni magukat, mert 
csupán a teljesítmény számít. A

szeptember mindig ennek a re
ménynek a jegyében telik.

Becsöngetés előtt tartották meg a 
Városházán a kecskeméti általános, 
és középiskolák igazgatói számára 
a tanévnyitó értekezletet. Dr. 
Sárközy István alpolgármester is
mertette az intézmények átvilágítá
sának tapasztalatait. Az értekezlet
re meghívták a Közteret. Az oktatás 
problémáira alkalomadtán vissza
térünk a lapban.

A Nagytemplom tornyából készített felvétel kinagyított részlete a Republic koncert kezdetére összegyűlt közönség 
egy részét mutatja. Középen csak a gyerekek által kedvelt csúszda maradt üresen.

Az évezred utolsó nyarának 
rövid summ ázata itt Kecske
méten: régen volt ilyen szép 
virágos, vendégfogadásra fel
készült a város. Az időjárásra 
sem  panaszkodhatunk  na 
gyon, többször kellett ugyan 
az esernyőt készenlétben tar
tani, de legalább a por nem 
szü rk íte tte  el kedélyünket. 
Ezen a nyáron mi, kecskem é

tiek is felfedeztük annak örö
mét, hogy esténként érdemes 
szétnézni a városközpontban, 
ahol m indig történt valami. 
Talán a legszigorúbb családi 
költségvetésből is futotta egy 
fagyira, sörre. Jó volt találkoz
ni a m osolygós, békés járóke
lőkkel, tapasztalni, hogy rég 
nem  látott ism erősök üdvözöl
ték egym ást őszinte örömmel.

Többen m egjegyezték, hogy a 
hajdani Hírős Hetek hangulata 
megváltozott. Bizony sokmin
den változott a m ajd két em- 
beröltőnyi idő alatt ebben a 
városban. S most, az őszben 
járva, tekintsünk vissza a Köz
tér képes emlékeztetőjével az 
augusztusi eseményekre.

(8-9. oldal)

M u n k a e rő p ia ci h elyzetkép
Augusztusban némileg mérséklő

dött a regisztrált munkanélküliek 
száma. A hónap végén Bács-Kis- 
kunban 21.895 állástalant tartottak 
nyilván a munkaügyi kirendeltsé
gek, közülük a kecskeméti körzet
hez tartoztak 5289-en. Utóbbiak 
308 fővel voltak kevesebben, mint 
egy hónappal korábban. A munka
nélküliségi ráta országosan 9,4 szá
zalék, a megyében 9,7, Kecskemé

ten pedig 8,3 százalék volt. A re
gisztrált munkanélküli pályakezdők 
száma is csökkent augusztusban, 
leginkább Kecskeméten. Itt a hónap 
folyamán 86 fiatal került ki a nyil
vántartásból, augusztus végére 255- 
en maradtak a regisztráltak.

Munkanélküli járadékot 7838-an 
kaptak a megyében, ebből valami
vel több mint kétezren a megye- 
székhelyen.

Mini-minimálbér
A minimálbér emelését javasolta 

nemrégiben a Fidesz-frakció. Jö
vő év január elsejétől, 22.500 fo
rintról 25.000 forintra. A javaslat
tal egyetértett a miniszterelnök és 
a pénzügyminiszter, később már 
az egész kormány.

Az Országos Munkaügyi Ta
nácsban képviselt szakszerveze
tek és munkáltatók sérelmezték is 
rögtön a dolgot. Az egyik oldal 
azért, mert kevesli, a másik meg 
azért, mert sokallja a tervezett 
emelést. Arról aztán nem is be
szélve, hogy sérti a kompetenciá
jukat a javaslat megtételének 
módja. A jogszabályi előírások 
szerint - nyilatkozták - nekik kell 
az OMT-ben javaslatot tenni a 
minimális bér összegére, és a tes
tület konszenzussal határoz. Igaz, 
a szakszervezetek még nem 
egyeztettek, mennyit is akarnak, 
de év közben egyszer már 25.000- 
re emelték volna az összeget, amit 
akkor sem a kormány, sem a mun
káltatók nem támogattak. A parla
ment költségvetési bizottságának

szocialista elnöke viszont örül, 
hogy a Fidesz mégis magáévá tet
te a szocialisták márciusi javasla
tát, miszerint a minimális bér 
előbb emelkedjen 25.000 forintra, 
majd négy év alatt érje el a létmi
nimum szintjét.

A munkavállaló erre csak hüm- 
mög, és eltöpreng, mi mindent le
het ezzel a szégyenteljes összeg
gel csinálni. Lehet miatta megsér
tődni, vele kompetenciát sérteni, 
róla nyilatkozni, általa politikai 
tőkét kovácsolni, kinek-kinek a 
jelentőségét növelni vagy kisebbí
teni, sőt, a jelek szerint örülni is 
lehet neki. Csak belőle megélni, 
azt nem lehet.

A munkavállaló legyint, már- 
már lemondóan, és a maga dolga 
után lát. Van, aki arra gondol: még 
munkám sincs, hát mit érdekel? 
Van, aki arra: ennyit kapok papí
ron, ennyit meg a zsebbe, és úgy
is soká leszek még nyugdíjas. S 
van, aki nem gondol a minimál
bérrel, csak vesz magának őszre 
huszonötezerért egy új cipőt.

-má-



HÍRKÉPEK

Szívós János, a Kortárs Galéria tulaj
donosa Balanyi Károlyt (1946), a festő 
grafikust (lapunk képzőművészeti ro
vatvezetőjét) és Balanyi Zoltánt (1971), 
a szobrászt hívta meg legújabb kiállítá
sára. Akinek kétsége van afelől, hogy 
egy családban megfér-e két tehetséges 
alkotó, most szemmel látható bizonyí
tékot kap. Sőt: azt a kijelentést is meg
kockáztatjuk, hogy a család is lehet jó 
hatással a a tehetség kibontakozására. 
Aki nem hinné, nézzen utána! (Rákóczi 
út 5. nyitva 10-17 óráig.) Képünk a 
megnyitón készült, ifj. Gyergyádesz 
László mutatta be az alkotókat a közön
ségnek.

75 éves a már 42 éve Kecskeméten 
élő és több mint 50 éve publikáló költő: 
Antalfy István. Gratulálunk!

Az egyéves Köztér szerkesztőségi 
ülésére ellátogatott a KTV is, a Kul
túra című műsoruk foglalkozott lapunk 
tevékenységével. Köszönjük!

Előtérben Stróhner József, 
háttérben Holtság Károly munkái

Változatos, gazdag anyaggal, nagy ér
deklődés mellett került megrendezésre 
az első Kecskeméti Iparművészeti Sza
lon kiállítása az Erdei Ferenc Művelő
dési Központ kamaratermében. Olyan 
művekkel találkozhattunk itt, amelyek 
az esztétikai érték mellett használati ér
tékkel, funkcióval is rendelkeznek, de 
voltak alkotások amelyek inkább csak 
anyaghasználatuk folytán sorolhatók az 
iparművészet kategóriájába. A Kecske
méti Képzőművészek Közössége és az 
EFMK által hagyományteremtő szán
dékkal útjára indított kezdeményezést a 
közönség is kegyeibe fogadta, hiszen 
ezek a főleg kézműves módszerekkel 
megalkotott művek szervesen hozzátar
toznak az élet minőségéhez, a hétköz
napok kultúrájához.

Várjuk a folytatást.

Kétség kívül hiánypótlás Tanács Ist
ván Tíz év után című, az elmúlt évtize
det néhány kiragadott eseményen ke
resztül értékelő írása, mely a Köztér 
1999. augusztusi számában jelent meg.

A rendszerváltás eufórikus pillanatát 
kivéve mindig volt érezhető nosztalgia 
az 1990. előtti kor iránt. A békés, kádá
ri 60-as évek vagy az utolsó kommunis
ta (—?) kormány tudott eredményeket 
felmutatni. Németh Miklós és csapata 
az előzményekhez (Kádár, Apró, Dö
géi, Czinege stb.) képest európaibbnak 
látszott, az is volt, európaibb. A 60-as 
évek viszonylagos jóléte az 50-es évek 
nyomorához képest a reményt és az 
előrelépést jelentette, ami aztán szerte
foszlott és megtorpant a 70-es években.

A sokak által ismert és megélt skanda
lumok miatt (1956. utáni megtorlás, 
szabadságjogok teljes hiánya stb.) 
azonban eddig csak a Munkáspárthoz 
közel állók adtak a rendszerváltozásról 
ilyen értékelést. Pedig szükség van a 
társadalomban meglévő minden gondo
lat hiteles megfogalmazására.

Talán az elmúlt 50 év történelme is 
máshogy alakul, ha a 45-ös rendszer- 
váltás után a közelmúlt történelemtaní
tását nem csupán a propaganda kifeje
zéssel lehetett volna jellemezni, hanem 
az azt megelőző kort is ilyen hamar ár
nyalták volna közírók, történészek és 
politikusok.

II.
A szerző mind a közelmúltat, mind a 

jövőt elég sötét színben látja, de nem 
kell félnünk, bár kiváló újságíró, de a 
jövőbelátásnak nem mestere, hiszen sa
ját elmondása szerint az erdélyi falu- 
rombolás elleni tüntetéstől a "szörnyű 
etnikai konfliktus visszatérését", az 
1989. június 16-i temetéstől pedig a 
"patakvér" eleredését várta.

Ezek a tévedések természetesek, a be
ismerésük pedig nemes lélekre vall, de 
büszkének nem kellene rá lenni. Erény
ként tűnik ki, hogy naiv módon hitt a 
kommunizmus megreformálhatóságá- 
ban, nem vette komolyan Bertand 
Russel azon véleményét sem, mely sze
rint a szocializmus azért nem működik, 
mert alapideálja ellentétes az emberi 
természettel, szerinte nem volt szük
ségszerű a Szovjetunió szétesése stb.

Az már azonban szomorú, hogy az 
Erdély-probléma pusztán a szép, új vi
lágba bele nem illő irracionalitás, ahol 
két megoldás van csupán: Koszovó 
vagy a kisebbségek gyors, demokrati
kusnak nem mondható asszimilációja. 
Talán éppen azért van Koszovó, mert 
mind szerb, mind albán oldalon túl so
kan vannak olyanok, akik más megol
dást nem is tudnak elképzelni.

A magyar diplomácia és a nemzetközi 
joggal foglalkozók (nyugodtan merem 
állítani) jobbik fele már több, mint 10 
éve azon fáradoznak, hogy elfogadtas
sák a nemzetközi közvéleménnyel, 
hogy nem a francia kisebbségpolitikai 
állásponté a jövő, hanem a finn modell, 
vagy Dél-Tirol, esetleg Svájc.

Persze nem állítom, hogy az Erdély

Lehetne folytatni a vitát, jó l is esne, 
volnának érvek, s azokra nyilván vála
szok. Talán egyszer lesz rá alkalom szó
ban, több hely írásban, s az itt egymás
sal szemben maradó gondolatok foly
tathatók lesznek. A kulturált és szelle
mes vitacikknek egyetlen részére kívá
nok csak reagálni: az utolsó bekezdés
re. Nem az én írásom az "erőtlen kísér
let a Kádár-rendszer részleges rehabili
tációjára" hanem az eddig volt három 
szabad választás mindegyike. Bárkit 
választottak is az emberek, mindegyik 
győztes ígéreteiben a biztonságot, a 
stabilitást, a jólétet, a társadalmi esély- 
egyenlőséget keresték. Mindeddig hiá
ba.

Kilenc évvel a rendszerváltozás után

mellett tüntetők szeme előtt az Aaland- 
szigeteken lakó svédek jogi státusza 
lengett, mint elérendő ideál, de a meg
mozdulást csak azért elítélni, mert ez is 
etnikai konfliktus, ahogy pl. Koszovó 
vagy Bosznia is az, amelyek népirtásba 
torkolltak... Hát minimum a jogaikért 
küzdő kisebbségekkel való szolidarizá- 
lás liberális eszméjét sérti.

A Bős-Nagymarosról írt néhány sor 
olyan, mintha egy vidéki amerikai napi
lap próbálná fél flekkben bemutatni a 
kérdést elfoglalt olvasóinak.

Persze tudom, nem ez a helyzet. Mi 
akkor ez a bántóan egyoldalú néhány 
mondat az elmúlt évtizedünket megha
tározó problémáról?

A társadalmi rend és a határok meg
változtathatóságának összefüggésbe 
hozatalán pedig csak kajánkodni tudok, 
hiszen a (belső) határokat éppen az a 
Szerbia változtatta meg legelőször (a 
két autonóm tartománya határáról van 
szó, amit eltörölt), amely éppen leg
eredményesebben tudta megakadályoz
ni a társadalmi rend megváltoztatását, 
vagyis a demokratizálódást.

A határok megváltoztatásától egyéb
ként sem kell félni, az nem cél, hanem 
eszköz. A béke, biztonság és stabilitás 
eszköze. Ha instabilitást jelent, akkor 
csak a dogmatikusan gondolkodók ra
gaszkodnak hozzá.

A továbbtanulás és a felemelkedés 
feltételévé szépül a kuláküldözés. Pe
dig a fogfájás európai ellenszere nem a 
fogak kiverése. Mintha nem lenne Eu
rópában olyan modell, ahol ezek nélkül 
is megvalósult volna az átmenet a vad
kapitalizmusból egy felvilágosultabb 
jogállamba.

Mintha a Bibó István által is keresett 
harmadik út, amely a válságból válság
ba tántorgó kapitalizmus és a despoti
kus keleti uralom meghaladása, az em
berarcú szocializmus lenne, (lásd még: 
fából vaskarika, vagy szervezeti megje
lenésében: Unió a Demokratikus Szoci
alizmusért - rég letűnt már, de volt 
ilyen).

Megnyugtatásképpen: van Európában 
olyan ország, ahol a föld is megmaradt, 
a fogakat sem verték ki, és egyetemre is 
eljuthatott mindenki, aki arra alkalmas 
volt, és mindezt nem a Nagy Sztálinnak 
vagy utódjainak köszönhette.

III.
Lehet, hogy ez a cikk nem igényelt 

volna ekkora választ, talán egyszerűen 
arról van szó, hogy a szerző a szocializ
musban volt fiatal, gondtalanság, első 
szerelem stb. és csak szépre emlékezik.

Ha pedig ez egy erőtlen kísérlet a Ká
dár-rendszer részleges rehabilitációjára, 
akkor a legjobbkor. Ha a gazdasági nö
vekedés tartós lesz, az Európai Unió 
tagjai leszünk és ezek kedvező hatásait 
a nagy többség is érzékelni fogja, már 
az ilyen próbálkozásokra senki sem 
lesz vevő.

Szeberényi Gyula Tamás

Szeberényi Gyula Tamás is kénytelen 
azt írni a cikke végén, hogy a nagy 
többség a változások kedvező hatásait 
majd csak az Európai Uniós belépés 
után fogja érzékelni. Én úgy látom, a 
területi és társadalmi különbségek vál
tozatlanul növekednek, és a kétpólusú 
világ megszűnésének nemcsak a Kádár
korszak "koraszülött" jóléti állama esik 
áldozatul, hanem a nyugati világ "idő
ben született"jóléti társadalmai is. Ma 
úgy látszik, a többség számára az élet 
nem itt lesz jobb, hanem ott is rosszabb 
lesz, ahová ma vágyakozunk.

Bár igaza lenne Szeberényi Gyula Ta
másnak, s ebben is rossz jósnak bizo
nyulnék.

Tanács István

Szépszámú hallgatóság a 
Bocskai Szabadegyetemen
A Bocskai Szabadegyetem kecs

keméti tagozata a közelmúltban 
megtartotta tanévnyitóját. A Tudo
mány és Technika Házának konfe
renciaterme szinte megtelt az ér
deklődőkkel. Sok fiatal arcot is lát
hattunk, akik számára már csak 
sporttörténelem Balczó András, a 
zseniális magyar öttusázó. Előadá
sában azonban nemcsak a sporttal 
foglalkozott, hanem annak ember
formáló erejével is. A szinte hu
szonévesnek tűnő Balczón nem lát
szik az idő múlása, noha igen meg
szenvedte azt, hogy eredményei 
után sem kérték fel tudásának to
vábbadására. Évtizedes várakozás 
után jött rá, hogy ebben a tényben 
is a felsőbbrendű akarat megnyilvá
nulását kell tettenémie, ma már ki
egyensúlyozott, és mindenkinek el
mondja, aki kíváncsi rá, miként

szerezhető meg az ember legna
gyobb kincse, a belső béke.

A szépszámú közönség látványa 
örömmel töltötte el Hetényi István 
MIÉP-es önkormányzati képviselőt 
is, aki úgy tájékoztatta lapunkat, 
hogy az egyetem előadásainak az a 
célja, hogy a keresztény nemzeti ér
tékrendet minél többen megismer
jék. A regisztrált száz "egyetemistá
nál" azonban többen voltak a tanév
nyitón. Személy szerint reméli, 
hogy a nyitott rendezvényre to
vábbra is sokan lesznek kíváncsiak. 
A következő előadáson, szeptember 
24-én, Hegedűs Zsuzsanna refor
mátus lelkész és énekművész a hit
ről, a hitetlenségről és a szektákról 
fog beszélni.

Október 8-án Kiss Dénes nyel
vész az ősnyelvnek tekinthető ma
gyar nyelvről tart előadást.

Tíz éves a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
A Máltai Szeretetszolgálat ma

gyarországi szervezete, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat tíz évvel 
ezelőtt kezdte meg tevékenységét 
hazánkban. Erre emlékezve szep

tember 22-én konferenciát tartanak 
Kecskeméten, amelynek témája a 
szegénység, valamint annak orvos
lási lehetősége: egyházi és világi 
előadók elővezetésében.

Kecskeméti Lokálpatrióták 
feladategyeztető gyűlése

Rofa Tiborné, dr. Fekete László és Sikari Kovács Béla

A Kecskeméti Lokálpatrióták 
Egyesülete a múlt héten tartotta 
meg a nyári szünet utáni első ülé
sét. Rofa Tibomé megbízott szerve
zőtitkár ismertette az egyesület 
programtervét, amely 2000. június 
16-ig terjedő időszakra öleli fel a 
város barátainak érdeklődését. Az 
első alkalommal dr. Fekete László a 
közműépítések nehézségeiről be
szélt, amelyet azonban az építkezők

társulássá szerveződése nagyban 
megkönnyít. Szeptember 30-án az 
1919-ben meggyilkolt királyi fő
ügyész, dr. Gyalókay Sándor emlé
kére helyeznek el emléktáblát az 
ügyészség épületén. Vitéz Tiszaugi 
Szabó Tamás kelet-középmagyar- 
országi törzskapitány ismerteti a 
főügyész élettörténetét.

Október 14-én a köztisztaság ke
rül a KELE figyelmébe.

MSZP-saj tótáj ékoztató
Kiss Péter országgyűlési képviselő, az 

MSZP ügyvezető alelnöke kecskeméti 
sajtótájékoztatóján pártja és a társada
lom viszonyáról is kifejtette gondolata
it. A tíz éves párt mostani kongresszusát 
a nyílt - 2002-ig tartó - programalkotá
si folyamat indítására, a vitára bocsá
tandó szociáldemokrata charta megis
mertetésére is szánja. Nyitás a balolda
li értelmiség felé, párton belüli pozitív 
megkülönböztetés a fiatalok és a nők 
számára, segély helyett esély a leszaka
dóknak, és nem a FIDESZ hibáiból kí
vánnak élni - ezek a főbb címszavak az 
elhangzottakból. Kifejtette még: a bot
ránypolitizálás alacsony szintre teszi az

ezredfordulós horizontot ma Magyaror
szágon. Az MSZP esetleges kormány
zása esetén számos, neki nem tetsző, de 
jogfolytonos ügyet is továbbvinne majd 
a társadalmi együttműködés minimuma 
érdekében.
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Emlékezés a hagyományteremtőre

Tisztelgés a vértanúk emlékének a kecskeméti emlékműnél, 1998-ban

Kegyeleti emlékmenet
1999. október 6-án az Aradi vérta

núk teréről 13 órakor induló gya
logoszlop 13 km megtétele után ér 
célba a Nyíri erdei emlékhelyre, 
ahol részt veszünk a gyászünnepsé
gen és a közelmúltban elhunyt ke
rületvezető erdész, a Szent Huber- 
tusz park alapítójának, az igaz ha
zafi, Szulyovszki László kopja
faemlékmű- avatásán.

Kérünk mindenkit, aki él és mo
zog, hogy e szomorú jubileumon a 
gyásznapi csendes sétán egy szál 
gyertyával a kezében tartson ve
lünk, ily módon tisztelegve a 150 
éve Aradon kivégzett 13 magyar 
vértanú emléke előtt.

Egyesületünk erre az alkalomra 
1000 db emlékplakettet veretett,

mely az előjelzések szerint egytől- 
egyig gazdára fog találni, hisz már 
az első hívó szóra 6 iskolából 
(Arany János, Lánchíd utcai, Móra 
Ferenc, Petőfi Sándor, Szent Imre 
Katolikus, Vörösmarty Mihály) je
lezték, hogy 150 fős csapataik a 
startra készen állnak.

Az emlékmenet résztvevőit külön 
vonat hozza vissza a városba.

A rendezvény fővédnöke özv. 
Szulyovszky Lászlóné, Ágnes asz- 
szony.

Információ kérhető a 76/475-493- 
as telefonszámon.

Sugár György
a Napsugár Szabadidősport Egye

sület elnöke, a Kegyeleti Emlékme
net főszervezője

Megismertem, megismertünk egy 
Embert, és tiszteltük és szerettük. 
Az Embert, aki a füvek, fák, az er
dők elszánt szerelmese volt. És az 
állatoké: a csiripelő, éneklő, szak
szerűen fészkeket rakó madaraké, 
és az óvatosan lépkedő őzeké.

Nem csinált ő az égvilágon semmi 
különöset. Nem csinált ő az égvilá
gon semmi mást, csak igyekezett 
mindig megvalósítani önmagát. Ki
csi, de értékes múzeumot hozott 
létre sok fáradsággal, saját maga és 
mások örömére kialakított egy ide
genforgalmi szempontból is külön
legesen esztétikus környezetet az 
erdei birodalmában, és építtetett 
egy szívet-melengetően szép kápol
nát Hubertusz, a vadászok védő
szentje tiszteletére, gyönyörű szű- 
kebb hazájában, Hetényegyháza 
határában, a Nyíri-erdőben, ahol az 
avatáson sok-sok más fiatal és fel
nőtt érdeklődő élvezte a szépet, a 
jót, az emberit, az igazit.

A legszebb talán az, hogy minden
kor nehéz volt vele beszélni. A fi
gyelme száz- és ezerfelé fordult 
minden percben, talán érezte na
gyon is az élet gyönyörű sokféle
ségét, s talán azt is, hogy neki szű
kül, rövidül az ideje.

Nagyszerű ember volt. Dolgos, 
örökké munkálkodó, kifogyhatatlan 
vállalkozó, alkotó, aki a mának is 
és a jövőnek is élt, erejét, hitét a 
múltból merítve.

Kápolna, múzeum, erdészház őrzi 
az emlékét. S ha arra téved ezentúl

egy-két vadgalamb, őzike vagy mó
kus, bizonyára kékebbre nyílik 
majd az ég.

A neve Szulyoszki László volt.
Élt ötvenöt évet.
Elment a jelenlévő.

Varga Mihály

Szulyovszki László búcsúztatására szinte mindenki eljött, aki a Nyíri erdőben szokta ünnepelni nemzeti ünnepeinket.

Marosvásárhely Kecskeméten
A Kecskemét - Marosvásárhely 

Baráti Kör Egyesület augusztus 30- 
iki közgyűlésén úgy döntött, hogy 
"Marosvásárhely Kecskeméten" 
címmel, idén október 22-23-24-én 
többnapos rendezvényt szervez. A 
kulturális, oktatási, gazdasági, egy
házi és civil kapcsolatok köré cso
portosuló, többféle rendezvényre, 
tanácskozásra és a 23-iki művelő
dési központi színpadi előadóestre 
több mint félszáz testvérvárosi ven
déget várunk. Szeretnénk a rendez-

Immár négy éve múlt, hogy kez
deményeztem "méltó emlékhely ki
alakítását az állami ünnep rangjára 
emelt - egyben legrégibb - nemze
ti ünnepünk számára". Ez lett volna 
az "Államalapító Szent István - em
lékhely".

A képviselőtestületben annakide
jén, 1995-ben, pártállástól, vallási 
hovatartozástól függetlenül teljes 
egyetértés fogadta a kezdeménye
zést, és egyetértés volt abban is, 
hogy az emlékhely (= szobor és 
épített környezete) avatására 2000- 
ben kerüljön sor. Úgy ítéltük, hogy 
az addig rendelkezésre álló négy év 
szükséges és elégséges e városképi- 
lég is rangos feladatnak az igényes, 
körültekintő, a közvélemény tetszé
sét és támogatását is elnyerni akaró 
megvalósításához.

A kezdeti lendület és lelkesedés 
sajnos hamar alábbhagyott. Csak 
két évvel később, és csak újabb 
önálló képviselői indítványomra 
került az ügy a képviselőtestület na
pirendjére. Ekkor született meg az 
első (és eleddig egyetlen) érdemi 
határozat, miszerint a "közgyűlés 
megbízza a polgármestert, hogy a 
Szent István Emlékhely kialakítá
sára, a pályázati eljárásban résztve
vő személyekre, az Emlékhely Bi
zottság tagjaira, a költségek viselé
sére tegyen javaslatot."

vényeket az egész város előtt is nyi
tottá tenni és így még több kecske
métit megnyerni a két város együtt
működésének. Az est díszvendége 
és főszereplője lesz a mai magyar 
előadóművészet világszerte ismert 
és ünnepelt csillaga, Illyés Kinga.

A magyar kultúra Marosvásárhe
lyi kiválóságai közül itt lesz még 
Csíky Boldizsár, európai hírű zene
szerző, volt filharmóniai igazgató, 
Gálfalvi György szerkesztő és eljön 
a csoporttal Fodor Imre polgármes-

A határidőig (1997. október 31.) 
több előterjesztés-tervezet is ké
szült, ám további közgyűlési dön
tésre - minden segítségem és igye
kezetem ellenére - nem került sor...

Pedig a követhető példa, a minta 
is adott volt: a kecskeméti Kossuth- 
szobor tanulságos története, ame
lyet Eötvös Nagy Imre írt meg a 
Kecskeméti Nagy Képes Naptárban 
(1907). Jeles és büszke elődeink 
adakozásra kérték "Kecskemét vá
ros nagyérdemű közönségét" és a 
"sok ezer kecskeméti születésű 
egyént, akik elszármazva minden
felé, a közfoglalkozások ezerféle 
ágazatában előkelő helyet biztosí
tottak maguknak". "Megkerestettek 
a helybeli pénzintézetek, malmok, 
részvénytársaságok, egyletek, kö
rök, testületek, részint azért, hogy 
saját pénztáraikból járuljanak a 
szoboralaphoz, részint pedig azért, 
hogy minél több mulatságot ren
dezzenek a Kossuth-szoboralap ja
vára." (Meg is lett a remélt ered
mény: a költségek 80%-a folyt be 
közadakozásból, és a korabeli köz
gyűlés városi közpénzből állta a hi
ányzó 20%-ot.) A példa nyomán 
mégsem vált az emlékhely ügye a 
város egészének áldozatkészségét, 
összefogását és támogatását igény
lő közüggyé. Az okok nyilván 
messzire vezetnének...

tér és Csató Béla főesperes is. Kér
jük, figyeljék a pontos programot 
és vegyenek részt minél több ese
ményen! Váijuk továbbá a partner 
intézményt, céget, szervezetet kere
sők ill. a vendéglátásból szívesen 
részt vállalók jelentkezését (a Köz
tér Szerkesztőség címén, telefon
ján. Ingyenes belépők igényelhetők 
a szerkesztőségnél és a művelődési 
központ pénztáránál.) A helyszínen 
gyűjtött jótékonysági adományok 
Marosvásárhelyre kerülnek.

Kecskemét város saját elhatáro
zásból legutóbb 13 éve, 1986-ban 
állított szobrot. (Habár ez sem iga
zán érthető szó szerint, hiszen a vá
ros szenátorai már 1905-ben! hatá
roztak arról, hogy [a mai Lestár té
ren] szobor állíttassák az első leg
kreatívabb polgármesternek, Lestár 
Péternek. Ez történt meg 81 évi ké
séssel 1986-ban, Lestár halálának 
90. évfordulója alkalmából...)

Az állami ünnepi megemlékezé
sek lebonyolítására alkalmas, az 
egyházi (Szent István-napi) ünnep 
liturgiájába is közvetlenül bekap
csolható, épített környezettel öve
zett, az államalapító király szobrát 
és egy országzászlót magába fogla
ló, egykor elképzelt emlékhelyet 
ma már - kevesebb mint egy évvel! 
az évforduló előtt - csak kényszere
detten és csak Szent István-szobor- 
ként hozzák szóba városvezető 
fideszes barátaink. Mi képes hát 
szavatolni, hogy a kevés idő és a 
szűkös anyagiak ellenére mégis
csak színvonalas, a nemzeti emlé
kezéshez is méltó, impozáns közté
ri alkotás, igaz művészi megnyilvá
nulás szülessen? Olyan, amelyet 
nyugodt szívvel hagyhatunk utóda
inkra, és méltó az új évezred küszö
bét átlépő Kecskeméthez.

Tóth Tamás 
volt önkormányzati képviselő

"AH, HOL VAGY MAGYAROK TÜNDÖKLŐ CSILLAGA...?"

Fontos-e Kecskeméten Szent István?



Pályázat házigondozásra. A
Szociális és Családügyi Minisztéri
um jelzőrendszeres házigondozás 
kialakítására és működtetésére 
meghívásos pályázatot hirdetett, 
melyre meghívták a kecskeméti III. 
sz. Gondozási Központot is. A 
program megvalósításának költsé
ge 5,519 millió forint, ebből a gon
dozási központ 1,656 millió forin
tot fedezne saját erőből, így a meg
pályázott összeg 3,863 millió fo
rint. A jelzőrendszeres házigondo
zás működése egy központi rádió 
adó-vevő rendszeren és az ellátást 
igénylőnél lévő kis jelzőkészüléken 
alapul, mellyel szükség esetén 
gombnyomással riasztható a köz
pont. Az ott lévő ügyeletes értesíti 
az adott területen készenlétben álló 
gondozót, aki személyesen nyújt 
segítséget a gondozottnak. A köz
gyűlés támogatta a III. számú Gon
dozási Központ pályázatának be
nyújtását a minisztériumhoz. 
Egyúttal kötelezettséget vállalt, 
hogy a pályázat elnyerését és a 
program kialakítását követően a

A VÁROSHÁZÁRÓL JELENTJÜK
jelzőrendszeres házigondozás fenn
tartási költségeit a 2000. évtől évi 
négy millió forinttal biztosítja.

Futópálya a széktói stadionban.
A kecskeméti önkormányzat még 
augusztusban pályázatot nyújtott be 
az Ifjúsági és Sportminisztérium
hoz a széktói stadionban futópálya 
megépítésének támogatására. A 
bruttó bekerülési költség 9,5 millió 
forint. Az 50 százalékos saját erő 
fedezete a polgármesteri hivatal tá
jékoztatása szerint rendelkezésre 
áll majd.

Kitüntetések. Dr. Szécsi Gábor 
polgármester a szeptember 15-i 
közgyűlésen ünnepélyes keretek 
között elismerő címeket adott át. 
Az Év Kecskeméti Köztisztviselője 
Szenténé Tubák Klára, a polgár- 
mesteri hivatal pénzügyi osztályá
nak vezetője lett. Az Év Kecskemé
ti Rendőre elismerő címet kapta 
Szécsi Balázs, városföldi körzeti 
megbízott, az Év Kecskeméti Tűz
oltója cím birtokosa pedig Pocsai 
Árpád, tűzoltó százados, szolgálat- 
vezető.

A volt borbási iskola hasznosítá
sa. A hajdani általános iskola épü
letének hasznosítására három szer

vezet kérelme érkezett be az önkor
mányzathoz, mindhárman az ingat
lan ingyenes használatát kérték. A 
közgyűlés úgy határozott, hogy az 
Álláskeresők Egyesületeinek Bács- 
Kiskun Megyei Szövetsége kérel
mét támogatja. A szövetség úgyne
vezett FALU Programot szeretne 
indítani, a program keretében az in
gatlan átalakítását és felújítását vál
lalnák tranzitfoglalkoztatás és kép
zésfeltételeinek megteremtésére. A 
közgyűlés szeptember 15-i határo
zatával legfeljebb tíz évre a szövet
ség ingyenes használatába adta a 
volt iskola épületét.

Ingatlanok átadása. Ajándéko
zással vegyes csereszerződéssel a 
Református Egyházközösség birto
kába adja a város az Ókollégium 
Csányi utca felőli részét. Az egy
házközösség a területen további 
tantermeket, tornatermet és uszodát 
tervez építtetni. A közgyűlésen több 
képviselő is javasolta: a 30 milliós 
átadás fejében bizonyos arányban a 
város is rendelkezhessen a leendő 
épületek hasznosításáról. Az Arany 
János u. 1. szám alatti épületek a 
közgyűlés határozata értelmében - 
mint volt egyházi ingatlanok - 
visszakerülnek a Kecskeméti Evan
gélikus Egyházközség tulajdonába.

Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára
A városmarketing egyik lehetsé

ges, ám eddig kihasználatlan eleme 
e kitüntető cím adományozása. Ezt 
olyan nem kecskeméti lakóhelyű 
személyiségeknek ítélheti a Köz
gyűlés, akik - idézem az önkor
mányzati rendeletet - "jelentős mér
tékben hozzájárultak Kecskemét 
város jó hírének terjesztéséhez, 
rangjának, vonzerejének emelésé
hez, a város érdekeinek előmozdí
tásához". Még nincs hagyománya, 
mint a díszpolgári címnek - így pi

ronkodni sem kell a cím egy-egy 
érdemtelen vagy méltatlan birtoko
sa miatt, és határidő, "létszámkeret" 
s pénzjutalom sem kapcsolódik 
hozzá. Egy gesztusértékű erkölcsi 
elismerés. És európai. Olyan mint a 
jó szó, a mosoly, vagy a köszönet: 
nem kerül semmibe, mégis elisme
rést fejez ki, örömöt, elégedettséget 
okoz, és további hasonló munkál
kodásra ösztönöz. Odaítélésére a 
képviselőtestület állandó bizottsá
gai és tisztségviselői tehetnek ja

vaslatot, amelyet aztán a polgár- 
mester terjeszt a Közgyűlés elé. 
Szerencsére s büszkeségünkre bő
ven van kikből választani! Csak 
egyszer el kell kezdeni... Nevek 
említése nélkül, méltó és igazságos 
lenne mindenekelőtt a határon túli 
magyar testvérvárosaink erre érde
mes személyiségeit megbecsülni 
ezzel az elismeréssel.

Tóth Tamás 
Kecskemét-Marosvásárhely Baráti 

Kör titkára

Ot éves a Kecskeméti Képző Központ
Az öt éve kaput nyitott Kecske

méti Regionális Munkaerő-fejlesz
tő és -Képző Központ az európai 
normák szerinti felnőttképzési 
centrummá fejlődött.

Rugalmasan alkalmazkodik a 
munkaerő-piaci szükségletekhez, a 
szükséges ismereteket oktatja és 
egyben képzései irányultsága a jö
vőbe mutat. Ezt bizonyítja, hogy 
731 tanfolyamán eddig 12 ezer 
hallgató végzett (negyven helyszí
nen, Bács-Kiskun és Pest megye 
100 településéről járva azokra).
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A tanácskozás résztvevői

Korszerű, világszínvonalú épület
ben és eszközökkel, felkészült ok
tatók biztosítják a minőségi kép
zést. Sajtos Géza igazgató (képün
kön) mellett a társszervek képvise
lői is szót kaptak az ünnepségen.

A legérdekesebb és egyben a 
munkát talán legigazabban hitelesí
tő gondolatokat a volt és jelenlegi 
hallgatók mondták el.

A képzést végzőknek és a hallga
tóknak is további sikereket kívá
nunk!

Az első félév számai
Az APEH megyei igazgatóságá

nak első félévi tevékenységét is ér
tékelő sajtótájékoztatót tartott Ki
rály László György megyei igazga
tó (képünkön) a közelmúltban.

A megye adózói 1999. első fél
évében mintegy 40 milliárd forintot 
fizettek be a költségvetési kasszába 
(áfa, szja, ta, tb, eü. hozzájárulás) 
és különböző jogcímeken viszont 
13,2 milliárd forintot (főleg áfát) 
utaltak vissza részükre. (A megye 
jelenleg az áfabefizető kategóriába 
tartozik!) A jövő évre várható egyik 
fontos változás, hogy egy, és nem 
két folyószámlán lesz az adó- és a 
tb-befízetés a gazdálkodók számá
ra. A társadalmi szervezetek, alapít
ványok, egyházak részére a megyé
től több mint 51 ezren éltek az 1 + 
1% jövedelemadó rendelkezési jo
gával. Ez sajnos gyakorlatilag nem 
jelent növekedést tavalyhoz képest. 
A teljes összeg - 3 év alatt - egyhar- 
madával nőtt. A kedvezményezett 
szervezeteknek idén is október 31 - 
ig kell sajtóközleményt megjelen
tetni a tavaly átutalt 1%-os össze
gek felhasználásáról. A kedvezmé
nyezettek az APEH-től kapott adat
lapot 30 napon belül küldjék vissza, 
mert elmulasztása jogvesztő hatá
lyú!

Az állam az adóhivatalon keresz
tül többfajta támogatást folyósít az 
állampolgároknak, vállalkozóknak 
(megyénkben jellemzően agrártá
mogatást). A tapasztalatok alapján - 
a kérelmezők érdekében, számukra 
hátrányos következmények elkerü
lésére - azt kéri az APEH, hogy 
minden támogatást igénylő, annak 
benyújtása előtt kéijen folyószám
la-egyeztetést tőlük!

ÖNK O RM Á N YZATI TÁ RSA SÁ G O K  ERED M ÉN Y EI

Vezet a Telemozi
A kecskeméti közgyűlés szeptember 

elején tárgyalta a kizárólagos, illetve 
többségi önkormányzati tulajdonú tár
saságok 1999. első félévi teljesítmé
nyét. Kiemelkedőnek találták a Tele
mozi Kft. eredményét. Úgy tűnik, a 
kecskeméti mozik látogatottsága kissé 
emelkedik, s a Csillagok Háborúja talán 
itt is hoz némi pénzt a konyhára.

A Telemozi Kft. kevés híján 20 millió 
forint eredményt remélt az első félév
ben, ezzel szemben 57, 9 milliót produ
kált. Alulterveztek vagy ilyen jól dol
goztak? - tette fel a kérdést a közgyű
lésben az egyik városatya. A kft. beszá
molója szerint ilyen jól dolgoztak. Nem 
mellesleg: nőtt a szolgáltatást igénybe 
vevők fizetési fegyelme. A cég költsé
gei a tervezettnél kisebb mértékben nö
vekedtek, időarányos bérfelhasználá
suk is kedvezőbben alakult. A Szerzői 
Jogvédő Hivatal, a Hírközlési Felügye
let megemelt díjai csak a második fél
évben jelentkeznek. A MATÁV úgyne
vezett alépítmény-használati díja au
gusztustól várhatóan 1,2 millió forintot 
tesz ki havonta, s ez jelentős költség.

A Termostar Kft. a tervezett 4 millió 
forintos veszteséggel szemben 627 ezer 
forint eredményt ért el. Kintlevőségeik 
a január 1-i állapothoz képest 30 száza
lékkal csökkentek. A távhőszolgáltatás 
díjait nem emelték, de ez senkit se 
nyugtasson meg: az erre vonatkozó elő
terjesztést már megkapták a közgyűlés

tagjai (bár a szeptember 15-i ülésen a 
téma tárgyalását levették a napirend
ről).

A KIK-FOR Kft. szerényen, de bizto
san hozta a beígért nyereséget, és az el
ső félévet 990 ezer forinttal zárta. A 
nem lakás célú helyiségek bérletidíj be
vétele az időarányos tervnek megfele
lően alakult. Az önkormányzati lakások 
lakbér- és vízdíjbevétele nem fedezte a 
költségeket, a lakások karbantartására 
11, 3 millió forintot fordítottak az első 
félévben. A KIK-FOR is forral terveket: 
októberben - vagy talán még előbb - 30 
százalékos lakbér-díjemelést szándé
koznak végrehajtani.

A Bácsvíz Rt. 12 millió forintos ered
ményt tervezett, 7,1 milliót ért el. A Vá
rosgazdasági Kft adózás előtti eredmé
nye 7,5 millió forint, szinte hajszálpon
tosan annyi, amennyit terveztek.

A Kecskeméti Mozik Kft. igencsak 
lemaradva kullog a sor végén 6,5 millió 
forintos veszteségével. A Hollywood 
Multiplex, úgy látszik, erőteljes csapá
sokat mért amúgy sem túl erős ellenfe
lére.

A kft. vezetője szerint látogatottságuk 
az utóbbi időben mégis kissé emelke
dik. Vannak tehát kecskemétiek, akik 
visszatérnek a jó öreg Városi Mozihoz.

Nagy reményeket fűz a cég a Csilla
gok Háborúja I. című film szeptemberi 
vetítéséhez. Hamarosan kiderül, remé
nyeik valóra váltak-e?

Hírős Baii hatodszor
A Piac Marketing Üzletközpont 

idén hatodik alkalommal rendezi 
meg a Hírős Bau Építőipari és LaM 
berendezési Szakkiállítást október 
7-10 között és - most már évek óta 
vele együtt - a Hírős Mobil Jármű
ipari Szakkiállítást. Hozzájuk szín
vonalas kísérőrendezvények is tár
sulnak úgy mint az Építés '2000 
konferencia, melynek megnyitó 
előadását a fővédnök, Chikán Attila 
gazdasági mini^^xJartja a 1 
mány és Technika Házában - 
koztatta a Közteret Varga Sánjdo 
ügyvezető igazgató. A kiáffff#’! 
helyszíne 10.00-18.00 óráig a Vá

rosi Sportcsarnok és környéke, ahol 
7-én 11.00 órakor dr. Szécsi Gábor 
polgármester nyitja meg az ese
ményt, itt fellép a Kuna Family is.

Szombaton délután háromkor lesz 
a Vénusz együttes koncertje és a 
hétvégén kecskeméti ejtőernyősök 
bemutatója, félegyházi motorosok, 
autós rally, tűzoltó bemutató, heli
kopteres 'sétarepülés, sváb tánc- 

♦együttes jeleimi a gazdag program- 
tót.

^látásról - Sobri halászlé- 
Puszta grillel - a Tanyacsárda 

gondoskodik.



Hol vagytok, gyerekek?
A szociális és családügyi minisz

ter nemrégiben megkongatta a 
vészharangot: évente negyven
ezer fővel csökken Magyarország 
népessége. A halálozások száma 
évek óta meghaladja az élveszüle- 
tésekét. A lakosság 
fogy, s közben el is 
öregszik. Mi a helyzet 
Kecskeméten? Az or
szágos tendenciához 
hasonló folyamatok 
zajlanak-e a látszólag 
dinamikusan fejlődő 
városban? Akarnak, 
tudnak-e a nők itt 
több gyermeket vál
lalni, példa-e a fiata
lok számára a nagy
család? E témát sze
retnénk körüljárni 
cikk-sorozatunkban.

A KSH Megyei Igazga
tóságának adatai szerint 
Kecskemét lakosainak 
száma 1990 és 1998 kö
zött háromezer fővel, azaz 2,6 száza
lékkal nőtt. A kilencvenes évek elején 
természetes szaporodás figyelhető meg 
a városban, 1995 után után azonban a 
halálozások száma már magasabb volt 
a születéseknél. Tabajdi Mártától, az 
igazgatóság munkatársától kapott ada
tok szerint Bács-Kiskunban az 
élveszületések száma fokozatosan 
csökken. 1999 első felében öt százalék
kal kevesebb gyermek született, mint az 
előző év azonos időszakában. Kecske
méten nem ezt mutatja a kép: itt mint
egy két százalékkal többen születtek az 
első félévben, mint tavaly ugyanebben 
az időszakban. 285 fiúval és 234 kis
lánnyal, összesen 519 aprócska lakos
sal gyarapodott a város.

A megye népességének elöregedését 
jelzi, hogy a 60 év felettiek száma 
1998-ban 15 százalékkal volt maga
sabb, mint a 14 éven aluliaké. Kecske
méten kedvezőbb a korösszetétel. Itt a 
14 évesnél fiatalabbak kicsivel többen 
vannak, mint a hatvan év felettiek. A 
középső korosztály aránya 64 százalék, 
ez mind az országos, mind a megyei 
arányt felülmúlja.

Valamivel mintha jobb helyzetben 
lennénk tehát, mint az ország. Székes- 
fehérvár mellett jóformán Kecskemét 
az egyetlen város, ahol minden évben 
növekszik a népesség, 1999 januáijá- 
ban 249-el több ember élt a városban, 
mint egy évvel korábban. A beköltözé
sek ugyanis ellensúlyozzák a népesség- 
fogyást - magyarázza dr. Bercsényi 
Zoltán, a KSH megyei igazgatója. 
Kecskemétnek mindenkor bevándorlási 
többlete volt, azaz többen települtek a 
hírős városba, mint ahányan elhagyták. 
Az utóbbi években erősen megfigyel
hető ez a várost körülvevő úgynevezett 
belső gyűrűben, Városföld, Bal lószög, 
Helvécia, Nyárlőrinc területén. Az em
berek általában oda tartanak, ahol biz
tos megélhetést remélnek. Kecskemét 
és környéke e szempontból még mindig 
vonzó hely.

Kaszóné dr. Ágó Erzsébet, a KSH 
Megyei Igazgatósága tájékoztatási osz
tályának vezetője egy publikációjában 
írja: a 60-as évek az iparosítás, a mun
kahelyteremtő fejlesztések következté
ben 14 százalékkal gyarapították a vá
ros lakosságát. Az ütem később egyre 
lassul, a 90-es évekre már csak két szá
zalékos a növekedés.

Ugyanakkor a legkevesebb gyerek 
1961-62-ben született Kecskeméten: 
886 illetve 889. 1967-ben a gyes, a 70- 
es években a népesedéspolitikai intéz
kedések növelik a szülési kedvet, 1975- 
ben például már 1840 gyermek szüle
tik. A nyolcvanas évek első felében már 
nem érződik az intézkedések hatása. 
1985-től 1990-ig a népesedéspolitika 
hatására újabb, átmeneti fellendülés kö

vetkezik be. A kilencvenes években 
azonban a születési ráta (1000 lakosra 
jutó élveszületés) folyamatosan csök
ken. Kecskeméten 1995 a fordulópont, 
a halálozások száma ekkor haladja meg 
először az élveszületések számát. Va

gyis az elmúlt 35 évet tekintve ekkor 
következett be először természetes né
pességfogyás. Ez a tendencia azóta is 
érvényesül. 1999 első félévében 519-en 
születtek, de 590-en haltak meg a vá
rosban. A számok mintha azt sugallnák, 
amit Harraoh Péter miniszter is hangsú
lyozott: itt az idő, hogy - ismét - te
gyünk valamit. De vajon a népesedés- 
és szociálpolitikai intézkedések elegen- 
dőek-e, hogy több gyermek szülessék?

Nánásiné dr. Tóth Éva szociológus 
1996-ban kérdőíves vizsgálatot végzett 
a jövedelempótló támogatáson lévő 
munkanélküliek körében. A vizsgálat 
értékelésében leírja: a család és a több 
műszak, mint az elhelyezkedést meghi
úsító okok, csaknem kizárólag a nők 
körében fordultak elő.

A kecskeméti munkaügyi kirendelt
ség közvetítéssel foglalkozó munkatár
sai, Rácz Mária és Tóth Józsefné szinte 
naponta tapasztalják, milyen nehéz a 
nőknek elhelyezkedni, ha gyermeket is 
nevelnek. A munkáltatók kifejezett kü
lönbséget nem tesznek női és férfi mun
kavállaló között, de az már gyakrabban 
hangzik el: családost lehetőleg ne! Vi
déken élő asszonyoknak alig van esé
lyük Kecskeméten munkát vállalni. A 
cégek többsége nem téríti az útiköltsé
get, az ajánlott fizetésből pedig erre 
nem telne. A reggel hatkor és hétkor 
kezdődő műszakok egyáltalán nem ve
szik figyelembe, hogy az óvodák és 
bölcsődék nem hajnalban nyitnak. Kis
gyermekes anyának a többműszakos 
munkahely szinte szóba sem jöhet. A 
részmunkaidős foglalkoztatás, ami a 
családanyák nagy része számára meg
oldás lehetne, olyan ritka Kecskeméten, 
mint a fehér holló, a számítógépes táv
munka pedig csak minisztériumi előter
jesztésekben létezik. Nyáron, bölcsi- 
ovi-iskolaszünet idején jóformán lehe
tetlen elhelyezkedni. Ilyenkor a kiren
deltség munkatársai az Álláskereső 
Klubot ajánlják, ahol a nők legalább 
megtanulhatják: ne érezzék magukat 
kisebb értékű munkaerőnek, pusztán 
azért, mert gyermekük van. Akadnak, 
persze pozitív példák is. Mint az a nagy 
kecskeméti cég, amelyik kismama-mű
szakot indított, a kisgyerekes anyukák 
reggel fél nyolcra járhatnak. A kiren
deltség munkatársai úgy tapasztalják, 
azok a nagy cégek hajlandóak enged
ményeket tenni, amelyeknek égető 
szükségük van pontos, precíz, monotó- 
nia-tűrő munkaerőre. Szavakban és el
vekben manapság mindenki családpár
ti. Az édesanyákat valamennyien tisz
teljük, de a főnök ideges lesz, ha az al
kalmazott gyereke megint beteg. Egy 
nőkről nőknek szóló rádióműsorban fi
atal nő mondta el a riporternek: jelenle
gi állását úgy tudta megszerezni, hogy 
letagadta a gyermekét. Munkahelyén a

mai napig nem tudják, hogy van egy 
négyéves kisfia. Ez bizony még nem az 
a "családbarát munkahely", amelyről a 
miniszter egy sajtótájékoztatón beszélt.

Erika egy kecskeméti lakótelepen él, 
elvált, két kiskamasz korú gyermeke 
van. Hatórás állásban, közalkalmazott
ként dolgozik, ennek megfelelően ke
veset keres. Különböző egyéb munkák
kal egészíti ki jövedelmét, kizárólag 
olyasmivel, ami nem megy a családi 
élet rovására. Sokáig próbált jobban fi
zető munkahelyet keresni. Menedzser
asszisztensi tanfolyamot végzett, gon
dolta, titkárnőként elhelyezkedhetne. 
Számtalan hirdetésre ment el, ilyen 
káeftéhez, olyan bt-hez, neves és név
telen cégekhez. Mindenütt azt mondták 
neki: a munkaidő 8-kor kezdődik, de 
nem biztos, hogy ötkor vége van, s le
het, hogy szombaton is be kell jönni. 
Volt, ahol az ajánlott fizetés arányban 
állt ezzel, de többnyire inkább nem.

Erika a gyerekeit, a hatórás állást és a 
"fogamhoz verem a ga
rast" életmódot válasz- 
tóttá. Még bírja.

(folytatjuk)

Magyar Ágnes ;í~Cw
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Gyermekfalu ugyan körbe van ke
rítve, de fogadok rá, hogy a nyitott 
főkapu másik oldalán csak azért al
kalmazzák a hagyományos kertka
put, hogy az autósok ne tekintsék a 
kibetonozott utat amolyan átjáró
nak. A családok házacskái kellő tá
volságban, de mégis az összetarto
zást mutatva helyezkednek el. Az 
érdeklődő látogatót Tóth Csaba fa
luvezető az ügyeletes vendégfoga
dó családhoz, Nyerges Krisztináék- 
hoz irányítja. És a bejárati kapu 
melletti szabványos csengőt meg
nyomva az újságíró számára meg
kezdődik a varázslat, amely annyi
ból áll, hogy mindaz, ami egy-egy 
hétköznapi családban csak úgy tör
ténik, itt szervezetten, tudatosan 
működik. Krisztina, az anyu, aki 
mindig is pedagógus akart lenni, 
most "kettő az egyben". Családjá
hoz hat gyerek tartozik, a két legna
gyobb (Lajos és Anna) csak hétvé
gére jár haza a kollégiumból. A ki
csik közül kettő (Böbe, Melinda), 
meg a nagylány (Mariann) van itt- 
hop. Józsika valahol a környéken 
kavar. Amikor hazáviharzik, azon
nal hozzálát a kerékpár megjavítá
sához. (Kétségeim azért vannak, 
hogy a kalapálás miként válik a jár
mű javára.) Igazándiból fittyet hány 
a nők (ebbe az anyutól az újságíró
nőig, a testvéreket is beleértve min
denki beletartozik) csevegésére. 
Azért azt a tiszteletkört lefutja, 
hogy megkérdezi: átöltözzön-e 
munkásruhába? Amikor biztosítjuk 
ennek célszerűségéről, elfut a szo
bájába, s pár minuta után már fess, 
forma 1-es szerelőruhában püföli a 
javítanivalót. Az esedékes kutyasé
táltatás is megtörténik, mert a 
Nyerges-família kutyás. (Kétféle 
család létezik a faluban háziállati- 
lag: kutyás és macskás, természete
sen szabadon választva a "műfajt".)

Az udvari nagy asztalt otthagyva, 
ahol csapongva szóba került a nyá
ri vakáció (a gyerekeké, meg az 
anyu egy hónapos szabadsága is), 
beinvitálnak a házba. A nappaliból 
nyílik a konyha, az emeleten pedig 
a lakószobák találhatók. Persze

Boldog gyerm ekkort!
Mondják: minden gyermek fel

nőtt szeretne lenni, s a meglett 
emberek meg visszavágynak a 
gyermekkorba. Gyermekkora vá
logatja. Valószínűleg sokan élnek 
ezen a földön, akinek első idősza
ka nem sikeredett olyanra, hogy 
érdemes lenne visszasírni. Azért 
többnyire mindenki felnő, aki 
megszületett. Viszi magával a 
gyermekkori emlékeit: ki minden 
helyzetben előkapható túlélő cso
magként, ki súlyos, lerakhatatlan 
teherként. Keserű tapasztalat, 
hogy azután felnőve, mintha elfe
lejtenénk gyermekkorunk nagy 
fájdalmait, a magányt, a szeretet- 
lenséget, a kiszolgáltatottságot, a 
megannyi durva sérelmet, amit el 
kellett szenvednünk. És gyermeke
inket nemhogy megkímélnénk 
ezektől a megpróbáltatásoktól, 
még saját lelki terheinket is rájuk 
testáljuk. Tökéletlen teremtmény 
az ember. Pedig már annyi tudás 
birtokában lehetne, amennyivel 
jól el is bodogulhatna. De restség
ből, tunyaságból, ostobaságból 
nemcsak önmaga életét, de gyer

mekeiét is képes megrontani. A 
vakvilágba kilökött gyermekek, 
vagy az önmaguk sorsával szem
ben is felelőtlen szülők utódai ma 
sokkal többen vannak, mint az ár
vák. Hogyan lehetne pótolni szá
mukra a pótolhatatlant?

A család biztonságot adó légkö
rét, az anyai gondoskodást, mind
azt, ami nélkül az oktalan állat el
pusztul. Van egy orosz mondás: az 
ember nem disznó, mindent kibír. 
Csakhogy egyre gyakrabban döb
benünk rá arra, hogy emberi mi
voltunk kerülhet végveszélybe a 
harmadik évezred küszöbére érve. 
De nem elég a felismerés, a ször
nyülködés, a hárítás, tenni, csele
kedni kell mindazoknak, akikben 
munkálkodik az emberi élet tiszte
lete, a szeretet.

Mert az emberi végletességben 
ez a kettősség is jelen van, és 
egyensúlyra törekszik.

Még nincs veszve semmi. Erősít 
ebben a hitben, hogy sokan van
nak olyanok, akikben annyi a sze
retet, hogy másoknak, "idegenek
nek" is képesek adni belőle.

mindenkiébe be kell kukkantani, de 
a nagyfiúéba - Lajoséba - kis áhítat
tal léptetnek be a kicsik: ez nem
csak a majdnem felnőttnek kijáró 
tisztelet, de adózás is a focizással 
élj egyesült "báty" sikereinek is! 
(Ennyi focicsapat képét még nem 
láttam tapétaként, no meg a Fradi- 
oltár se semmi az ágy fölött!)

Visszatérve a nappaliba az 
üvegesszekrénybe tűzött családi 
képek révén megismerhetem a tá
vollévőket is.

Az itthoniak napirendjét az 
iskolábajárás határozza meg. Krisz
tina reggelente a fehér Suzukival 
(Gerzson a neve) szállítja a gyere
keket a tanintézetekbe, tanítás után *
begyűjti őket. Amíg a gyermeknép
ség tanul, ő elvégzi a házimunkát, 
amelynek bizonyos elemeiben, 
mint például a kert rendbentartása, 
a gyerekek is részt vesznek. Közö
sen döntenek az étlapról, bár ahogy 
kivettem, itt is inkább arról szól a 
történet, hogy főzzél amit akarsz, 
úgyis finomat csinálsz - magyarán: 
legyen ez az anyu dolga. Ismerős 
ugye?! Gazdálkodnak a családi 
költségvetésre fordítható pénzzel. 
Nyáron, a Szelidi tavi nyaralásnál, 
a jégkrém és a csoki vásárlás veszé
lyeztette leginkább a kasszát, ezt is 
megtudhatom. (Ha esetleg saját 
anyai tapasztalatom nem rímelne 
erre a problémára.)

Lassan elérkezik a vacsoraidő, 
ideje búcsút venni. Valahogy alig 
sikerült "riportot" készíteni Kriszti

na-anyuval, aki alig-alig jutott szó
hoz, többnyire csak mosolyogva fi
gyelte a csemetéit, néha magához 
ölelve azt, aki hozzáhúzódva ezzel 
az érintéssel erősítette mondandó
jának igazát. A kertajtóig kísérnek, 
telefonszámot írok a jegyzetfüze
tembe, integetünk. Tíz éves a kecs
keméti gyermekfalu. Sok mindent 
le lehetne írni, mi történt ez idő 
alatt ebben a "világban". Nem szán
dékoztam róluk "igazi" újságcikket 
készíteni. Csak azt szeretném el
mondani mindenkinek, hogy jó volt 
a Nyerges családnál ellenni azon a 
délutánon. És jó bízni abban, hogy 
ezeknek a gyerekeknek szép emlé
keik maradnak meg a gyermekkor
ból. Emlékek, amelyeket mint egy 
"túlélőcsomagot" vihetnek maguk
kal a felnőttkorba.

De most, amikor a számítógépen 
az utolsó sorokat "rovom", még 
mindig csak az zakatol a fejemben, 
hogy szerte a világban hány gyer
mek szenved hiányt szeretetből, él 
létbizonytalanságban, leli halálát 
felrobbantott lakóházakban, mene
kül szülőföldjéről kiűzetve. Hány 
gyerek magányos, megalázott, esz
köz a felnőttek játszmáiban. Néha 
szégyellem magam, hogy ember 
vagyok. Most egy ki
csit, hogy Nyergesé
ket megismertem, 
örülni tudok ennek.



Képviselőink Galántán jártak Kecskemét összefog
1999. augusztus 12-14-én került 

megrendezésre a szlovákiai 
Galántán a XV. Galántai Vásár és 
VII. Sörfesztivál ünnepélyes ren
dezvénysorozata, amelyen Kecske
mét városából négy fős delegáció is 
részt vett.

A hivatalos delegáció tagjai:
Hetényi István, Nagy Imre, Dr. 

Szabó Attila képviselők, Vargáné 
Dóka Margit képviselőasszony vol
tak.

A 17.000 fős, többnyire magyarok 
lakta városban nagy hagyománya 
van a nyári vásárnak és sörfeszti
válnak.

Az ünnepi rendezvények lehető
séget teremtettek a szlovákiai ma
gyarok életének megismerésére. A 
Kecskeméti önkormányzati képvi
selők megbeszéléseket folytattak a 
város önkormányzatának vezetői
vel, önkormányzati képviselőivel, a 
CSEMADOK helyi aktivistáival. A 
rendezvényen jelen volt Eduard 
Kukán úr, Szlovákia külügyminisz
tere is, akivel lehetőség volt megis
merkedni.

Galántát az első oklevél 1237-ben 
említi. Galánta történetének nagy 
része szorosan összefonódik az Es
terházy család nevével. Galánta vá
rát 1421-ben kapta meg az Ester
házy család, akik 1945-ig a kör
nyék legnagyobb földbirtokosai 
voltak.

Az Esterházyak sokáig a Galántai 
előnevet használták. Még ma is áll 
a városban az Esterházyak barokk
klasszicista stílusú kastélya, amely 
jelenleg az önkormányzat tulajdo
nában van és felújításra vár.

Galánta városának évek óta na
gyon jó kapcsolatai vannak Kecs
kemét városával. A galántai gyere-

A Kodály emlékműnél
kék rendszeresen részt vesznek az 
Európa Jövője Egyesület által szer-

Séta a hangulatos galántai utcákon

vezett gyermektalálkozókon. Rend
szeresen vendégszerepeinek a kecs
keméti kórusok és népi táncegyüt
tesek Galántán, és viszont.

A két város közötti legnagyobb 
összekötőkapocs Kodály Zoltán, 
aki 1885-1892-ig élt Galántán. Ga
lánta volt az első magyar város, 
ahol 1943-ban díszpolgárrá avatták 
Kodály Zoltánt. A galántaiak nagy 
szeretettel ápolják Kodály Zoltán
hoz fűződő hagyományukat, ennek 
bizonysága a több mint 40 éves Ko
dály Zoltán Daloskor, amely már 
többször szerepelt Kecskeméten is.

A Hírős Hét Fesztivál keretében 
látható a Cifrapalotában a "Galánta 
története képeslapokon" kiállítás, 
amely hűen tükrözi Galánta város 
történetét és fejlődését. Akinek fel
keltettük érdeklődését Galánta 
iránt, annak ajánljuk a kiállítás 
megtekintését.

Legutóbbi erdélyi utam során - lévén 
halálának 115. évfordulója - megkeres
tem városunk neves szülöttjének, GÁS
PÁR ANDRÁS honvédhuszár tábor
noknak a sírját. Az 1848/49-es szabad
ságharc 32 tábornoka közül a reformá
tus GÁSPÁR ANDRÁS volt az egyet
len kecskeméti. A 7. hadtest parancsno
ka, az ozorai, isaszegi, nagysallói és 
hatvani ütközetek hőse a tőlünk 225 
km-re lévő bihari temetőben nyugszik. 
Kevéssé közismert ez a tény, afflogy az 
is, hogy a szabadságharc leverése után 
tíz év várfogságra ítélt tábornok szaba
dulását követően bihari birtokán telepe
dett le, postamester lett, 1868-75-ig pe
dig országgyűlési képviselő, majd a 
Központi Honvédegylet elnöke. A par
lamentben az 1867-es kiegyezést létre
hozó politikai tömörülés, a Deák-párt 
híveként dolgozott.

A hosszas keresgélés után lehangoló, 
szívszorító látvány fogadott. Az egyko
ri díszsírhelyen emelt szürke gránit sír
kő összetörve árválkodott a már a hant
ját is elvesztett, besüppedt sír szélén. 
Méltatlan állapot. Méltatlan az 
1848/49-es szabadságharc 150. évfor
dulóiról folyamatosan emlékező Ma
gyarországhoz. Méltatlan a múltjára és 
jeleseire méltán büszke Kecskeméthez. 
Városunkban utca és iskola, honisme
reti szakkör viseli Gáspár András nevét; 
ma már Fecske utcai szülőházát is em
léktáblajelöli. De ki törődik nyugvóhe
lyével? Bízom benne, hogy mától s 
ezentúl sokan. Például a Honvéd Ha
gyományőrző Egyesület, a Lokálpatrió
ták Egyesülete, a képviselőtestület kul
turális bizottsága, a kulturális ügyekért 
felelős, nemrég még református iskola- 
igazgató alpolgármester, az önkor
mányzat Nemzetközi Kapcsolatok Osz
tálya, Városgazdasági Kft-je; és még 
sokan mások. Remélem, hogy vala
mennyien magukénak érezve az ügyet,

összehangolt 
együttműködéssel 
gondoskodnak a 
történeti értékű 
sírhely késedelem 
nélküli helyreállí
tásáról. Méltó len
ne, ha Gáspár 
András születésé
nek közeli, 195. 
évfordulójáról 
(november 23-án) 
már felújított sír
jánál emlékezne 
mind szülővárosa, 
mind egyháza, és 
nem utolsó sorban 
Bihar község. Tartozunk ezzel...

Tóth Tamás 
a Kecskemét-Marosvásárhely 

Baráti Kör titkára

Időközben egyeztető megbeszélés 
zajlott le a Gáspár András Szakközépis
kola igazgatójánál, Kalics Lajosnál, 
amelyen részt vett még B. Tóth Ferenc 
építési vállalkozó, a Prompt Kft. cégtu
lajdonosa, Kerényi György, az Autó
üveg Kft. ügyvezetője, a Kecskemét- 
Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület 
elnöke és Tóth Tamás. Megállapodtak, 
hogy a síremlék első lépcsőben történő 
gyors helyreállítását elvégzik a fenti két 
vállalkozás anyagi felajánlásával, ill. 
munkavégzésével. Ezenkívül javaslat
tal és kezdeményezéssel fordulnak az 
önkormányzathoz és más szervezetek
hez a sír későbbi, teljes rendbetétele ér
dekében. A Gáspár András iskola vál
lalta a sír és környéke folyamatos ápo
lását, látogatását.

A Kecskeméti Lokálpatrióták Egye
sülete - amely már korábban is foglal
kozott Gáspár András emlékének méltó 
ápolásával -, minapi gyűlésén örömmel 
csatlakozott a kezdeményezéshez.

Polgárok a Nemzeti Parkban
Tisztes létszámú kis csoport kép

viselte a városi Polgári Kaszinót 
azon a látogatáson, amely a Kis
kunsági Nemzeti Park vezetőségé
nek meghívására zajlott le a napok
ban.

A dr. Lapp Jenő elnök vezette 
vendégeket Gilly Zsolt közművelő
dési osztályvezető tájékoztatta az 
intézmény mikéntjéről, helyzetéről, 
munkájáról, szervezetéről, a keze
lésében lévő területekről. Majd 
filmvetítés során mutatta be a Nem
zeti Park élővilágát. Magyarorszá
gon kilenc Nemzeti Park van, a 
Kiskunsági a második. Ez utóbbi 
mozaik-jellegű, 9 "részecskéből" 
áll, aminek kultúrtörténeti okai 
vannak - mondotta bevezetőként.

Művelhetetlen területekről van 
szó: ezek közül a legismertebb a 
bugaci puszta, a Duna-menti szikes 
területek, Izsák környékén pedig a 
közel 600 hektáros egybe-területű 
nádas.

A színes vetített képeken megele
venedtek a tájegységek növény- és 
állatvilágának jellegzetességei, a 
szebbnél-szebb védett virágok, ma
darak, de még a homoki vipera is, 
amelyik a közhiedelemmel ellentét
ben, nem is annyira veszélyes, vi
szonylag ritka és menekül az ember 
elől. Még a szikes, mocsaras terüle
tek látványa is megkapó. Szinte hi
hetetlen, hogy valamikor ezen a te
rületen mintegy 600 tavat tartottak 
számon!

A látogatás végén a vendégek 
megismerkedhettek a még nem tel
jesen kész, impozáns, 900 négyzet- 
méter területet elfoglaló "természet 
házával", amelynek "foglalkozató" 
termében már az iskolásgyermekek 
gyakori vendégek.

A néprajzi, képzőművészeti, és 
népművészeti műhellyé, mindamel
lett a környék és a Hunyadiváros 
kultúrközpontjává szeretnénk kifej
leszteni az épületet, könyvtárral* 
bemutató termekkel, stb. - mondja 
Gilly Zsolt, és látszik, hogy büszke 
mindarra, amit bemutathatott e ven
dégeknek.

Antalfy István

A .Természet Házában otthont lelnek a természet iránt érdeklődök

Közösségek barátsága

Koncelebrált szentmise Csíksomlyón. A kép bal oldalán Jávorka Lajos, 
a széchenyivárosi Szentcsalád templom plébánosa.

A Háló a Kárpátmedencei Katolikus 
Magyar Közösségek Hálózata. Két szó
val: a közösségek barátsága. Ahová 
meghívott minden katolikus közösség 
(plébániai csoportok, lelkiségi mozgal
mak). A Háló megszervezi és helyet 
biztosít arra, hogy a közösségek egy
másra találjanak, hogy rácsodálkozza
nak egymás szépségére, hogy ráébred
jenek, hogy felelősek egymásért. Külö

nös gonddal figyel a határon túli ma
gyarok csoportjaira. Az egyház olyan 
közösségek közössége kellene hogy le
gyen, amelyek befogadók, és kifelé 
misszionáló tevékenységet folytatnak. 
Ilyen egyház felépítésében próbál a 
HÁLÓ segítséget nyújtani. A közössé
gek közötti hídépítés, a személyes kap
csolat, barátság révén történik, amely a 
munkát hatékonyabbá teszi.

Családos lelkigyakorlat
Nyaram egyik legszebb hete volt az 

Inárcson töltött pár nap. Mi, fiatalok 
már vasárnap útra keltünk kerékpár
jainkkal, és a táborba kerekezzünk, 
hogy előkészítsük a lelkigyakorlatot. 
Másnap reggel sorra jöttek a csalá
dok. A tábor lassanként megtelt sát
rakkal, babakocsikkal, homokozó já 
tékokkal és persze zsibongó gyere
kekkel és szüleikkel. Egy közös 
ebéddel indítottuk a lelkigyakorlatot, 
am elyen mintegy százan vettünk 
részt. Olyanok voltunk, mint egy ha
talmas család. Majd a szülők lassan
ként elindultak a lelki programra, és 
mi fiatalok ott maradtunk a 35-40 ra
koncátlan gyerekkel. Eleinte azt hit
tük, nem fog menni, összecsapnak fe
lettünk a hullámok, de akik tapasztal

tabb gyerekvigyázók voltunk, tud
tunk segíteni a kevésbé gyakorlottak
nak. A nagyobb gyerekek számára 
mindennap kézműves foglalkozás 
volt. Lehetett szalmabábot készíteni, 
gyöngyöt fűzni, rajzolni és agyagoz
ni. A kisebbekkel dalocskákat tanítot
tunk, játszottunk. Számomra igazi ki
hívás volt ez a hét, már másfél éve vi
gyázok két testvérre, a négy éves An
nára és a két éves Petire. Minden hé
tenjárok hozzájuk, így könnyen elfo
gadtak a táborban is. Mindenféle fel
adatot kipróbálhattam, kezdve a reg
geliztetéssel, az ebéd utáni altatással 
és néha én mondtam az esti mesét is. 
Olyan érzés volt, mintha én is család
tag volnék.

Kovács Anna



EGYMÁST
HORDOZVA

A Luther ház lépcsőlabirintusán és az öregek napközi 
otthonán át csendes szobába érkezünk. Az ablakot betölti 
az evangélikus templom homlokzatát ferdén súroló dél
előtti fény, finom rajzolatokat vetítve Ybl Miklós kicsi re
mekművének homlokzati díszeire.

Kis János evangélikus lelkészt a 
kezdetekről kérdezem.

Vajon mi indíthatta az Ágoston 
rend buzgó katolikus szerzetesét 
Luther Mártont a keresztény 
egyház megreformálása felé?

A fiatal Luthert villám sújtotta ba
rátjának halála mélyen megrendí
tette, és rádöbbentette az élet mú
landóságára. Talán ennek is köze 
volt ahhoz, hogy szerzetesi fogada
lom után ágostonrendi kolostorba 
vonult. Buzgón tanulmányozta a re
gulákat és nagyon kemény, szinte 
önsanyargató életmódot folytatott. 
Mindent megtett, hogy Isten igéje 
szerint élhessen. Be kellett azonban 
látnia, hogy hiába a kemény önfe
gyelem és az önkorbácsolás, az em
ber képtelen a tökéletességre. Mi
nél elmélyültebben tanulmányozta 
a szentírást, annál inkább zavarta a 
hatalmi egyház életmódja, a búcsú
cédulákkal pénzért vásárolható üd
vösség ígérete.

A korabeli keresztény vallásgya
korlatnál szerényebb puritánabb 
egyházkép megvalósítását tűzte ki 
célul. Ennek szellemében fogal
mazta meg hitvallását. A hozzá kül
dött pápai követek azonban nem fo
gadták el újító törekvéseit, így 
megújulás helyett egyházszakadás 
következett.

Luther 1517-ben a Wittenbergi

vártemplom kapujára kitűzte 95 té
telét és ezzel a reformáció megindí
tója lett.

A lutheránus egyházat Ma
gyarországon evangélikus egy
házként ismerjük. A reformáció 
azonban Kálvin működésével to
vábblépett Luther tanításain és 
megszületett a református egy
ház. Az evangélikus egyház így a 
katolikus és a református között 
foglal helyet. A történelmi egyhá
zak ma már egyetértenek abban, 
hogy az azonosságok fontosab
bak, mint a különbözőségek, 
mégis milyen eltérések mutatkoz
nak a keresztény és keresztyén 
egyházak vallásgyakorlatában?

A reformáció nagy hangsúlyt he
lyezett Isten szavának ismeretére, a 
rendszeres bibliaolvasásra és az 
anyanyelvű istentiszteletre. A pro
testánsok a jeruzsálemi kánon sze
rinti bibliát használják, a katoliku
sok az alexandriait. A különbség 
mindössze annyi, hogy az utóbbi 
néhány könyvvel hosszabb /Judit 
könyve, Makkabeusok könyve 
stb./. Kálvin azonban radikálisabb 
reformokat valósított meg. Kivitte a 
templomból az orgonát, a képeket, 
az oltárt, és a keresztet. Luther nem 
szakított ilyen mértékben a katoli
kus liturgiával, az evangélikus 
templomban mindez ma is megta

lálható és az eukarisztia bemutatá
sában sincs nagy változás, hiszen 
Luther két szín alatt adott úrvacso
rát. Eltérés tapasztalható a bűnbá
nat gyakorlatában. A katolikus li
turgiában a bűnvallás személyes, 
míg a protestáns egyházaknál ez 
közösen történik. A különbségek
hez tartozik még, hogy a protestan
tizmusban nincsenek szentek és 
közbenjárók, Krisztus az egyedüli 
közbenjáró. Isten szemében nincs 
többlet jócselekedet, Ő minket, al
kalmatlanokat is elfogad. A lénye
ges kérdésekben, mint a Szenthá
romság megvallása, a Megváltó el
fogadása, a bűnbánat és a feloldo- 
zás elvében egység mutatkozik.

Isten szavának ismerete nélkü
lözhetetlen, de legalább ilyen fon
tos, vagy talán még fontosabb a 
helyes értelmezés, hiszen naponta 
találkozunk a Biblia téves, szek
tás értelmezésével, és azt is ta
pasztaljuk, hogy a szekták látvá
nyos csörtetése néha hatéko
nyabb, mint a történelmi egyhá
zak hagyományos liturgiája. Mit 
tehetnek a történelmi egyházak a 
jelenséggel szemben?

A biblia értelmezésénél a szöveg

nem függetleníthető a történelmi 
körülményektől, a kor kultúrájától 
amelyben megszületetett. A prédi
káció célja, hogy megelevenítse, 
személyessé tegye az igét.

Én például sok életképet haszná
lok ennek érdekében. Pál történetét 
és leveleit olvasva talán kevésbé 
személyes, ha úgy fogjuk fel mint 
egy közel kétezer éves történetet, 
hogy összeütközésbe került Péter
rel Antiochiában, és megírta a 
galata levelet. Ha azonban úgy ve
tődik fel bennünk a kérdés, Pál né
ha önmarcangoló kérdései kapcsán, 
hogy vajon mi alkalmasak va
gyunk-e a ránk bízott feladatokra, 
vagy meg teszünk-e mindent annak 
érdekében, hogy alkalmassá vál
junk, akkor Pál kérdései már a mi 
kérdéseink, és napi dolgainkban, 
döntéseinkben adhatnak útmutatást. 
A szekták ott jutnak szóhoz, ahol a 
történelmi egyházak nem tudják 
betölteni hivatásukat: ha a család
ban nincs megfelelő légkör és egy
másra figyelés, ha az egyházban 
nincs ifjúsági munka. Fontos, hogy 
a harmadik évezred küszöbén is 
meg tudjuk szólítani a fiatalokat. 
Ennek formái persze gyakran eltér
nek a hagyományos liturgiától, le
hetnek táborozások, kirándulások, 
de nem idegenkedünk a templomi 
gitárzenétől sem. A legfontosabb a 
személyes kapcsolat. Tiszteletben 
tartjuk persze az idősebb generáció 
vallásgyakorlatát, ezért külön ifjú
sági istentiszteleteket tartunk, ahol 
nem félünk az vallásgyakorlás új, 
fiatalos formáitól.

A lényeg a folyamatosság, hogy a 
kisiskolásoktól az idősebb korosz
tályokig minden területen végez
zünk a templomon kívül is közössé
gi munkát, és nagy öröm hogy hí
veink sorában megfigyelhető egy 
bizonyos fiatalodás. Az iskolai ok
tatásban nagy segítséget jelent a re
formátus gimnázium, de járnak fia

taljaink a piaristákhoz és az angol- 
kisasszonyokhoz is.

AII. Vatikáni Zsinat óta a kato
likus egyházban megerősödtek 
azok a megújulási mozgalmak, 
amelyek nyitottabbá teszik a val
lás gyakorlatot, jobban figyelnek 
a közösségépítésre és a világi hí
vőket is bevonják a liturgiába. Az 
evangélikus egyházban vannak-e 
hasonló tendenciák?

Nálunk a megújulás a reformáció
val kezdődött és azóta folyamato
san tart. Itt nincs olyan hierarchia, 
amely meghatározná a követendő 
utat. Nem kell engedélyt kémem a 
felettesemtől, hogy például elvált 
embereket megeskessek. A lelkész 
felelőssége eldönteni, hogyan szol
gáltatja ki a szentségeket, és meg
keresztelheti a házasságon kívül 
született gyermeket is. Ebben ter
mészetesen benne van a szabados
ság veszélye is, de az egyháznak 
nyitnia kell, hogy felelősséggel 
megőrizze a reá bízottakat. Nálunk 
tehát nincsenek külön megújulási 
mozgalmak, de jó kapcsolatunk van 
a világban megjelenő lelkiségekkel, 
a Fokolare-val, vagy Taizével is. A 
fiataljaink részt vesznek ezeken a 
találkozókon és tiszta élményekkel 
megerősödve térnek vissza saját 
közösségükbe. Ezek a ökumené 
szép példái, melyben mindenki 
megtarthatja saját színeit és az 
összkép ettől szép.

Kapcsolat a helyi testvéregyhá
zakkal?

Ez a kapcsolat Kecskeméten az 
elmúlt öt évben szépen megerősö
dött és a lelkészek jó kapcsolatán 
keresztül működik. Ez egy testvéri, 
biblikus közösség, havi rendszeres 
találkozásokkal, így egymást hor
dozva felfedezhetjük közös vagy 
eltérő értékeinket és sokat tanulha
tunk egymástól.

Balanyi Károly

Szerencsére még mindig vannak 
olyan személyiségek közöttünk, 
akiket Isten is egy bizonyos értel
miségi hivatásra teremtett. Akiknek 
lénye, megjelenése, megnyilvánu
lásainak sokasága, munkásságának 
egésze erről a bizonyos "hivatásra 
való teremtésről" 
szól.

Ahogy nő a meg
jelent, könyvek, 
folyóiratok és saj
tótermékek száma, 
ahogy globalizáló
dik a világunk, s 
"önt el" bennünket 
minden módon a 
tengernyi informá
ció, úgy értékelő
dik fel az a hivatás
sal és odaadással 
végzett könyvtáro- 
si-bibliográfusi 
munka, amelyet 
Lisztes László is 
végez. Hittel, szor
galommal, igényesen, körültekintő
en, odaadóan, közben rendet, fe
gyelmet tartva saját munkájában, s 
azok körében is, akik felé mintegy 
kisugárzik alkotó tevékenysége.

Mai világunk furcsa világ. Poszt
modernnek is titulálják. Sokan 
nem, vagy igen nehezen találják 
meg benne helyüket. Ennek egyik 
oka talán, hogy nem tudunk mit 
kezdeni a ránk zúduló információ- 
tömeggel, a másik, hogy gyakorta, 
talán túl hamar felejtjük el (sőt ma 
már alig ismerjük) az eleink által

ránk hagyományozott írott értékek 
sokaságát. Régi kedves mondá
sunk: a könyveknek is megvan a 
maguk sorsa. S úgy tűnik, hogy a 
velük bíbelődő könyvtárosoknak is. 
A nyugdíjazása óta is aktívan alko
tó és dolgozó Lisztes László saját

sorsán, pályáján keresztül gondoz
za a könyvek sorsát, szinte varázs
latosan. A Katona Józsefről, az Al
földről és a városunkról, Kecske
métről szóló - a kutatás és a hiteles 
helyismeret számára ma már nélkü
lözhetetlen - bibliográfiák, mint 
életpálya mérföldkövek jelzik, 
hogy jobb sorsuk is lehet a köny
veknek, ha olyan értő kézbe kerül
nek, mint Laci bácsié. Az a rend
szerező, alkotó munka, amelyet Ő 
végez, a számítógépek modem vi

lágában is nélkülözhetetlen. A gé
pek ugyanis csak azt "tudják", amit 
az ember megtanít nekik, amit szor
gos kezek beléjük táplálnak abból a 
tárházból, ami az ünnepeltünkhöz 
hasonló, könyvtáros-bibliográfus 
fejéből és kezéből megszületik.

Sokszor elnéz
tem már Őt, 
amint kézbe 
vesz egy - egy 
könyvet vagy 
kiadványt. 
Gusztálja, la
pozza, s szinte 
rögtön szemé
lyes kontaktus
ba kerül velük. 
Még a lapozása 
is más, mint az 
egyszerű halan
dó olvasóé. S 
aztán már nincs 
is más hátra, 
mint szinte bele
élnie magát a 
bibliografálandó 

szakterület gondolatvilágába, ösz- 
szekapcsolni azt a saját könyvtárosi 
rendszerszemléletével (Lisztes 
Lászlónak "ilyenje is van"), s már 
csak egy-két év olvasó-rendszerező 
cédulázás, s készen is van az újabb 
mű. Jeles születésnapodon csak azt 
kívánhatjuk Neked szeretettel, 
hogy legyen még sok-sok ilyen mű. 
S akkor a kényszerűen gyarló em
beri felejtés egy jelentős részétől is 
megmenekítesz bennünket.

Csatári Bálint

Lisztes László könyvbemutatója a Katona József könyvtárban

Könyvbemutató a Városházán
A napokban, a Városházán került sor dr. Kálmán Lajos, a Kecskemét környéki 

népdalkincs kistükre című könyvének bemutatójára. (A könyvet Ittzés Mihály mu
tatta be előző számukban.) Az Életfa-díjjal is kitüntetett alkotót és munkáját dr. 
Csatári Bálint, Olsvai Imre, Ittzés Mihály, M'arosi Julianna és Szécsi Gábor is mél
tatta. Közreműködött a bugaci és a ménteleki népdalkor, Szabó Sándor, és a Kecs
keméti Táncos Péter együttes.

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért
Az alapítvány kiemelten közhasznú 

szervezet, amely 1998. évben is sokol
dalúan tevékenykedett a könyvtár fej
lesztésének érdekében, célkitűzéseit 
igyekezett hatékonyan megvalósítani.

Eredményesen pályázott a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma által 
meghirdetett TELEMATIKAI pályázat
ra, ahol 4 millió Ft-os támogatásban ré
szesült, melyet a könyvtár számítógé
pes hálózatának fejlesztésére fordított.

Az alapítványt támogatóknak köszön
hetően 1998-ban 105.745-Ft-ot utalt át 
az APEFI SZJA 1%-os felajánlásként, 
amelyet a könyvtári zenei részleg mul
timédiás számítógépének beszerzésé
hez használtunk fel. Az alapítvány mű
vészeti programjának keretében nagysi

kerű kiállítást szerveztünk. Az egyedül
álló gobelin gyűjteményt több százan 
tekintették meg, amelynek egyik legér
tékesebb darabja ajándékként a könyv
tár kávézóját díszíti.

- Alapítvány mérlegének főösszege 
38.585 e Ft

- Vállalkozási tevékenységének adó
zott eredménye 678 e Ft

- 1998. évi bevétele 3.776 e Ft
- 1998. évi kiadása 1.329 e Ft
Köszönjük minden könyvtárat támo

gató állampolgár segítségét, amellyel 
hozzájárultak alapítványunk és ezen 
keresztül könyvtárunk eredményes mű
ködéséhez.

Ramháb Mária, 
a kuratórium titkára

GUTENBERG SZOLGÁJA

Lisztes László 70 éves



Huszár nyit...

Hangszerbemutató a színházban. 
Leskowszkv Albert és Bodolay Géza 

direktor

Zwack Péter idegen utcában, a 
borokéban a marosvásárhelyi 

Balogh Csabával...

...és saját terepen, a termékeiket 
bemutató kiállításon a művelődési 

központban

Falusi idill virágkertész módra

A vendégek egy csoportja, első sorban a marosvásárhelyiek, 
közöttük a Román Nagykövetség elsőtitkára

A vendéglátók protokollképe, az első sor jobb szélén Nyitrai András 
országgyűlési képviselő és Mikes Éva államtitkár Szécsi Gábor társaságában

Képek

Szívhez szól a tárogató, 
ha Szabó Sándor fújja. 

(Sajnos mi csak néma állóképet 
tudunk adni, egyelőre...)

Többször is ennyire megtelt a főtér

az évezred utolsó augusztusából

Bártfay Csabáné Mariann az egyik 
főrendező és szervező. Mellette talán 

legtöbbet a nemzetközi osztály 
munkatársai dolgoztak - jól!

Deutsch Tamás, Szécsi Gábor és Endre Sándor a megnyitón

A testvérvárosokról

Michel Laké nagykövet, az Euró
pai Bizottság Magyarországi Dele
gációjának vezetője is Kecskemét 
vendége volt.

A Hírős Hét megnyitóján készség
gel válaszolt a testvérvárosi kap
csolatok jelentőségére vonatkozó 
kérdésünkre:

- Az Európai Unió ha anyagilag 
külön nem is, de erkölcsileg, politi
kailag segíti és támogatja - mert 
fontosnak tartja - a testvérvárosi 
kapcsolatokat. Ezeknek igen nagy 
hagyományai vannak földrészün
kön.

Itt különösen fontos és érdekes le
het Önöknek is, pl. Coventry város 
(Anglia) számos tapasztalata, me
lyeket a különféle uniós pályázato
kon való részvételével szerzett. A 
testvérvárosi együttműködés az 
ipar, a kereskedelem, szolgáltatá
sok, idegenforgalom, környezetvé
delem és oktatás területén sok köl
csönösen előnyös programra nyújt 
lehetőséget. Üdvözlendő, hogy itt 
ilyen sok testvérváros ilyen komoly 
szinten képviseltette magát - mond
ta többek között a nagykövet a 
Köztérnek.

Németh Ernő a Gong Rádió 
főszerkesztője belehallgatott a 

borutcába

A Szent István napi ünnepi szónok Dávid Ibolya igaszságügy miniszter asszony volt. Az emelvényen Nyitrai András és Szécsi Gábor
között Boda Ilona országgyűlési képviselő látható a fellépők társaságában

A kettesfogathajtó világbajnokság megnyitója, melynek tribünjén a miniszterelnök is ott volt

Minden este korzózás, ki meddig bírta.

Szakmai tanácskozás a Technika 
házában a borászatról. Megnyitja 
Csipkó Sándor hegyközségi elnök. 

Jobbszélen Botos Ernő 
kutatóintézeti főigazgató.

A fő vendéglátó: Gömöri úr - Tanyacsárda

Fényes sakksiker - köszönet a tám ogatóknak

Minden idők leglátványosabb 
kecskeméti sakkversenyére került 
sor augusztus 20-án a város főterén, 
melyen nyolc nemzet 112 sakkozó
ja tisztelgett az államalapító Szent 
István király emléke előtt.

42-en vehettek át értékes tárgyju
talmakat dr. Szécsi Gábor polgár- 
mestertől, és 21-en lehettek aktív 
élvezői a versenyt követő hintós pa
rádénak. Az csak hab a tortán, hogy 
a rangos mezőnyben a győzelmet a

Kecskeméten élő nemzetközi nagy
mester, Grószpéter Attila szerezte 
meg. Külön köszönetem fejezem ki 
Bense Józsefnek azért a nemes 
gesztusért, hogy a versenyünkkel 
egyidőben zajló lakiteleki Sakkozó 
Magyarok Világtalálkozója prog
ram vezetőjeként megszervezte 70 
határainkon túlról érkezett sakkozó 
magyarnak, hogy rendezvényünkön 
a szívük teljes melegével emelhes
sék az ünnepi fényt.

ÍME A TÁMOGATÓK:
Agró Import KFT. Izsák 
Kele' Mán Férfi Divatáru Szaküzlet 
Autóüveg KFT. Kecskemét 
Kovács István József költő 
AXA Colónia Képviselete 
Molnár Jánosné jelmezkölcsönző 
(Kecskemét, Árpád krt. 15.)
OFOTÉRT Kecskemét, Szabadság tér 
Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség 
Print 2000 Nyomda KFT.
Bowling Center Kecskemét 
Profekt Kereskedelmi KFT. BP.

Centrum Ámház Kecskemét 
S Juhász Jenő hobbylovas 

Cseh Pékség 
Széchenyi Sakkegylet 

Csorba és Fia BT. 
Szénősi Pál dalszerző, énekes 

Ferkó tanya - Lovas panzió 
TÁKISZ Sakkegylet 

Generali-Providencia Biztosító RT.
UNIVER ÁFÉSZ 

Gyulai János hobbylovas 
Varga János hobbylovas 

Jászszentlászlói lovaskor 
Városgazdasági KFT. 

Kecskeméti Asztalos Szövetkezet 
VB-Siker KFT. 

Kecskeméti Katona József Színház 
Zepter Intenational Hungary 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala.

Sugár György, 
a Napsugár Szabadidősport Egyesü

let elnöke,
az ünnepi sakkverseny főszervezője



Honty, a tárgyfotós K e ll e g y  hét e g y ü ttlé t?
A cseh és szlovák avantgárd 

fotográfia egyik kiemelkedő 
tehetsége az Igló és Eperjes 
között fekvő kisvárosban szü
letett, félig cseh, félig magyar 
szülők gyermekeként. Tehet
séges keramikusként indult, 
több kiállításon is részt vett 
munkáival, többek között az 
1937-es párizsi Világkiállítá
son is.

Honty egész alkotópályáját 
végigkíséri a szoborfényké
pezés, főként a francia alko
tók műveit ábrázolja, majd a 
hatvanas években felfedezi 
Henry Moore alkotásait, s fo
lyamatosan fényképezi a mo
dem cseh művészet nagyjai
nak műveit is. Élete végén 
pedig végigjárja Szlovákiát, szisz
tematikusan fényképezi a gótikus 
templomi művészetet, amely fél év
századdal előtt Divald Koméi ké
pein már megörökítést nyert, egé
szen más felfogásban.

Honty fotográfiájának másik 
meghatározó vonulata az egyszerű 
emberek életének megörökítése. A 
harmincas évek szociofotós-áram- 
latához kapcsolódva pátosz nélküli 
objektivitással ábrázolja a szegény
séget, elesettséget. Ezek a képei 
joggal érdemelték ki a "melankoli
kus líraiság" jelzőjét. Honty soha 
nem volt riportfotós, de rendkívüli 
érzéke volt a soha vissza nem térő 
pillanatok megragadásához. Képei 
láttán eszünkbe ötlik a cseh új hul
lám néhány filmje is.

Kortársai segítőkész, serény, visz- 
szahúzódó emberként írják le, aki 

r

főként másoknak segített. 1938 
őszén lakásán bújtatta John 
Heartfieldet, akit a Gestapo körö
zött. A háború alatt több zsidó fény
képész helyett váltott ki iparenge
délyt, hogy azok tovább dolgozhas
sanak. A negyvenes évek elején be
tegsége miatt felhagy nyomdai 
munkájával és 1945 után kizárólag 
a fotográfiának szenteli magát. To
vábbra is szobrokat fényképez, s 
emellett "fotográfiai jegyzeteket" 
készít. 1968-ban halt meg Prágá
ban. Életében nem volt önálló kiál
lítása. Hogy halála után több or
szágban ismertté vált a neve és 
munkássága, az felesége, Honty 
Irén áldozatos munkálkodásának 
köszönhető. A Magyar Fotográfiai 
Múzeum közönsége is jóvoltából 
láthatja Kecskeméten a Honty- 
fotográfiákat.

Elő népművészet
A Duna-Tisza közi Nép- 

művészeti Egyesület szep
tember 12-én az Erdei Fe
renc Művelődési Központ
ban Élő Népművészet cím
mel rendezett sokszínű ki
állítást. A nagy érdeklődés
sel kísért megnyitón 
Bánszky Pál művészettör
ténész mondott megnyitót 
és közreműködött a Hege
dűs együttes.

Képünkön az egyesület 
elnökségi tagja, a Méntele
ken élő és alkotó Béréi 
Andrea látható saját fali
szőttese előtt és férje, Hor
váth Gyula által készített 
szövőszék mögött.

Lakásművészeti és 
belsőépítészeti kiállítás
Immár hagyománya van az őszi 

Lakásművészeti és belsőépítészeti 
Szakkiállítás és Vásárnak, melyet a 
County Press Iroda rendez az Erdei 
Ferenc Művelődési Központban, 
idén október 21-24. között. A 
kiállításmegnyitó után szakmai ta

nácskozás lesz, melyen alapvetően 
neves helyi szakemberek itteni 
ügyekről szóló tapasztalatcseréjét 
szeretnék megszervezni.

Erre az érdeklődő cégek képvise
lői (gyártók, kereskedők) a rende
zőknél jelentkezhetnek.

LAKBERENDEZŐI TANFOLYAM
Ismét lakberendezői tanfolyam in

dul 1999. októberében, mely egy
éves, háromszáz órás és középfokú 
állami szakképesítést nyújt.

Heti két alkalommal (kedd és csü
törtök este), hat éve összeszokott 
oktatói gárda, kiváló szakemberek 
tartják az órákat.

Főbb tantárgyak: építészet, belső- 
építészet, művészettörténet, bútor- 
stílustan, anyag- és faipari ismere
tek, rajz.

A tandíj 49 ezer forint, mely havi 
részletekben fizethető. Jelentkezni 
a szerkesztőség címén és telefonján 
lehet.

Immáron hetedik alkalommal ren
dezték meg a budai Hajógyári-szi
geten az év legnagyobb iíjúsági ze
nei rendezvényét, a Pepsi Sziget-et, 
amely évről-évre egyre több hazai 
és külföldi fiatalt vonz.

Sokan voltunk. Sokan mi, "vidé
kiek", méghozzá kecskemétiek is. 
Járva-kelve a nagy forgatagban, 
bujkálva a sátorkötelek - és a ráag
gatott ingek, blúzok stb. - között, 
kíváncsi voltam, vajon hogyan vé
lekednek minderről és a világról 
(hú, ez nagyon szépen hangzik) 
ezek a lányok és fiúk, akiket látszó
lag most semmi más nem érdekelt, 
csak a zene. Sok kecskemétivel be
szélgettem, akik nagyon jó és érde
kes dolgokat mondtak el. Persze, 
meg kell mondanom, 
nem minden esetben 
arattam sikert interjúala
nyaimmal, mert volt 
olyan is, akinek válasza 
nemes egyszerűséggel - 
talán kamaszos világfáj
dalmában - az volt, hogy 
"tré az egész világ".

Ezek a tizen- és hu
szonéves gyerekek kö
zépiskolába járnak, főis
kolások, egyetemisták, 
de szép számmal voltak 
ott már önállóan kereső, 
melós srácok is, vállal
kozók, akik egész évben 
erre az egy hétre tették 
félre pénzüket (ami bi
zony nem sok volt általá
ban). A legtöbb lakósátor
ral érkezett, ezért aztán már az első 
nap megindult a hajsza a legjobb 
helyekért (szerencsére óriási a szi
get) de jónéhánynak csak a napos 
helyek jutottak, vagy éppen a köz
lekedőknek volt útjában sátra (mint 
a kecskeméti Hajagos Nándi, aki
nek sátrára egy figyelmetlen autós 
majdnem ráhajtott, de nem lett baj). 
Mivel a zenei programok leginkább 
éjszaka voltak, a többség délelőtt 
pihent (már ha tudott, a fáradhatat
lan kisebbségtől) délutánra pedig 
megbolydult a tábor. Mindenki el
indult, ki az alkalmi jelleggel felál
lított medencéhez, ki az önismereti 
teszt kitöltésére szánta rá magát 
(nem bízott a haverja véleményé

ben) de voltak, akik "házasságot 
kötöttek" (jó balhé!) életük akkori 
párjával.

Az biztos, hogy nem volt olcsó 
mulatság egy hetet eltölteni a Szi
geten, de előtte a fiatalok a legkü
lönbözőbb módon próbálták a pén
züket összeszedni. Ki a magáét, ki a 
mamáét költötte, ki a ballagási pén
zét (lemondva a számjelzős óráról), 
ki a keresményéből, ki az ösztöndí
jából, de valamiért csak megérte 
nekik...?! Kudett Lajos szerint - aki 
most végzett a GAMF-on - " a mai 
fiatalok elrugaszkodtak az igazi 
kultúrától, számukra a szórakozást 
az jelenti, hogy elmennek hétvégén 
a diszkóba ..., itt pedig a színháztól 
kezdve, az irodalmi esteken át a

rockkoncertig mindenki megtalál
hatja az értékes műsorokat". Volt 
olyan is - mint Nagy Oszkár leendő 
szegedi főiskolás - akit például a 
Krisna-sátor programja fogott meg, 
vagy mint nagyon sokunkat, az af
rikai kultúrát (ételeket, életmódot, 
zenét) bemutató állandó progra
mok. "Nekem nagyon fontos a Szi
getben, hogy itt kötetlenül lehet is
merkedni és érdekes fiatalokkal ta
lálkozni" - mondta Vamyú Viktor, a 
Refi diákja.

Nagyon érdekelt, hogyan viszo
nyultak a szülők, gyermekeik ittlét
éhez, mert azért a közvélemény egy 
részében eléggé kedvezőtlen kép él 
a Szigetről...

"Szerintem a médiának nagy sze
repe van abban, hogy még mindig 
sokan azt hiszik, a Szigeten csak 
ivás, drogozás és szex folyik, ami 
nem igaz, noha van, aki ezt csinál
ja, de ez korántsem általános. A 
szüleim elfogadták, hogy itt va
gyok, de figyelmeztettek, bizonyos 
határokat azért tartsak be ..." - fej
tette ki "szociologikus" véleményét 
Nagy Oszkár. (Megjegyzem, szüle
im is hasonló tanáccsal láttak el 
bennünket öcsémmel Hát igen, 
azok a bizonyos határok, készülünk 
az életre!) Beszélgettünk arról is, 
vajon elképzelhetőnek tartják-e 
ezek a lányok, fiúk, hogy majd a 
későbbiekben valamilyen közéleti 
szerepet vállaljanak, egyáltalán va

a közösségért? Volt, aki filmesként 
szeretne beszélni a világról, a világ
nak (Nagy O.) volt, aki a környe
zetvédelem ügyét kívánná szolgálni 
(Kudett L.) és persze voltak olya
nok is, akiknek fogalmuk sem volt, 
hogy mi lesz velük a jövőben (ne
veket nem írok, mert - sajnos - 
hosszú sor lenne).

Akik "érdemben" válaszoltak kér
désemre, azok szinte mindannyian 
azt hangsúlyozták, hogy inkább a 
kisközösségekben, helyi szinten 
szeretnék kamatoztatni tehetségü
ket, tenniakarásukat.

írta: Brúszel Ágnes

A kecskeméti Venus sikerrel mutatkozott be a szigeti közönségnek. 
Kecskeméten a Hírős Bau rendezvényén láthatjuk, hallhatjuk itthon legközelebb őket.

lamit külön is tegyenek a "köz"-ért,

D. Nagy - nem a világ végén

D. Nagy Lajost természetesen 
nem kell bemutatni a kecskeméti
eknek. Nemrégiben a Főtéren futot
tunk össze, s magam is meglepőd
tem új imázsán. Mintha egy brit 
úriember állt volna előttem, sötét, 
divatos, de azért mégis rock-éne
keshez méltó öltönyben. Humora, 
kedvessége azonban semmit sem 
változott. D. Nagy Lajos a mai na
pig ugyanaz a közvetlen "srác", bár 
már a saját srácait neveli. S bár Bu

dapesthez köti a munkája, otthonul 
egy csendes, kellemes fővároskör
nyéki házat választott magának.

Hosszabb szünet és szólóalbum 
után ismét a Bikini élére állt és 
együtt készítették el a Világ végén 
című lemezt. A Bosch-grafikákból 
összeállított borítón belül a máról 
igen kritikusan valló dalok kerül
nek elő, amelyek szövegét jórészint 
az egykoron Akélás Katona László 
írta. A zenekart pedig a régieken kí

vül még Makovics Gábor szaxofo
nos és a jazz területén jól ismert 
Kovács Gábor billentyűs teszi még 
változatosabbá. így ünnepelte meg 
a 15 éves Bikini 11 dallal a jeles év
fordulót. S a babérokon sem pihen
hettek egy percig se, hiszen az 
együttes több mint ötven állomást 
érintő turnén van jelenleg, melynek 
keretében a határon túli magyar te
rületekre is ellátogatnak.

Komlós József
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K EC SK EM ÉTEN
Wyspianskira várva

Október elsejétől látható a kecs
keméti színházban Wyspianski re
mekműve, a Wesele, magyarul Me
nyegző, Ady Endre verseivel, 
Bodolay Géza átdolgozásában. Az 
eredeti művet Spiró György fordí
totta magyarra. Hogy érzékeltes
sük, milyen nehéz, olykor lehetet
len feladatot végzett el (kiválóan), 
idézzük őt magát: "Nem lehet for
dítani, de muszáj. Kevés életmű 
van amelyet nem lehet majd meg
kerülni soha, amely nélkül nem lesz

Ady Endre

A Duna-táj bús villámhárító,
Fél-emberek, fél nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda.
Ahol a szárnyakat lény esték
S ahol halottasak az esték.

Az átdolgozó és rendező Bodolay 
már régóta foglalkozik Wyspianski 
életművével, a lengyel drámaköltő 
és Ady Endre művészetének "egy- 
becsengéseivel". 1993-ban írta: 
"Talán itt volna az ideje, hogy a 
lengyel, magyar, litván, észt, cseh, 
román, szerb, horvát, baszk, ír eu-

további folytonossága az európai 
művészetnek, Wyspianskié ilyen."

A MAGYAR MENYEGZŐ kézen 
fogja a nézőt, magyarra fordítja a 
sajátosan lengyel utalásokat, s a 
lengyel történelem alakjait is a ma
gyar história ismert személyiségei
vel (Dózsával, Rákóczival) "helyet
tesíti be". Szerves és öntörvényű 
előadás született, amely egyszerre 
képes felmutatni a dolgok színét és 
visszáját, a hagyományok erejét és 
olykori hamisságát, száz éve sem 
csituló érzékenységű és érvényes
ségű értelmiségi kérdéseinket.

Stanislaw Wyspianski

Kicsinyes bennünk a lélek, 
holott ugrana, kitörne, 
kezünket vérben fürösztve, 
karunkat szélesre tárva, 
szárnyra kelni, fel az égre, 
szállni, soha nem térve, 
de itt mindig szürkeség van

rópaiak megkeressék egymás kul
túráiban azokat az értékeket, me
lyeket az evidensen számon tartott 
nagy irodalmak híresebb és szeren
csésebb szerzői helyzetüknél fogva 
soha nem fogalmazhattak meg."

Gyergyádesz László

Bodolay Géza: 
Bevezető

Balogh Erika és Őze Áron
Jó estét kívánok, - én ebben a az Osztrák-Magyar Monarchiá- 

darabban az Öreget játszom, - a hoz. No, sebaj: - jártak viszont 
történetben nem sokat beszélek,
- talán ezért kért meg a direktor 
úr: mondanám el prológus he
lyett, hogy - a mindjárt látható, 
eredetileg lengyel színdarabot;
Wyspianski úr korábban írta - az 
előző századforduló idején.

Beleírt ő mindent: falut, várost, 
menyasszonyt, vőlegényt, nagy 
látomásokat, nagy ivászatot, 
múltat, jövendőt - örök várako
zást. Ezzel megalkotta a mind
örökre betilthatatlan lengyel 
nemzeti drámát.

Hej, - a dráma - a dráma nem 
csak tragédia ám, - van abban 
komédia is, - de mennyi!

A kecskeméti Katona József 
Színház épülete bizony akkor 
már majd' hat esztendeje itt ál
lott, - ezen a szent helyen.

Ady Endre úrfi azidőtájt 24 
éves fiatalember volt, - színikri
tikákat írt szegény, - Nagyvára

Kecskeméti Katona
József Színház

az 1999/2000-es évad nagyszínházi bemutatói

1999. október 01. Wyspianski-Ady: A magyar menyegző 
rendező: Bodolay Géza

október 22. Shakespeare: Tévedések vígjátéka 
rendező: Puskás Tamás

december 03. Stephen Schwartz-John Michael 
Telebak: Godspell 
rendező: Pinczés István

2000. január 14. Madách Imre: Az ember tragédiája 
rendező: Bodolay Géza

február 25. Bárt: Olivér, vagy egy vígjáték 
rendező: Pinczés István

április 07. Kálmán Békefi-Zsolt Pozsgai: 
Égi szerelem 
rendező: Tasnádi Csaba

június évadzáró - a következő évad első bemu
tatójának nyilvános főbróbája

Műsoron marad még a: Szabad szél

KECSKEM ÉTI KATONA
JÓZSEF SZÍNHÁZ

KAM ARA SZÍNHÁZÁBAN
Sámuel Beckett:
Fordította:
Szereplők:

Főpróba:
Bemutató:
További előadások:

Ó, azok a szép napok! 
Kolozsvári Grandpierre Emil 
Winnie - Piros Ildikó,
Willie - Kovács Gyula 
szept. 23-án 19.00 
szept. 24-én 19.00 
25-én és 28-án 19.00

don. Sirkó László, akinek az évad a Színitanodában is kezdődik

Ady úrfi soha nem járt a len
gyeleknél, - de verseiben igen 
gyakran emlegette Lengyelor
szágot.

(súgva) Onnét várta Rákóczit, 
a fejedelmet, - hogy hazatérne 
végre.

Ahogy a lengyelek meg arra 
vártak: mikor lesz végre nekik is 
országuk. Wyspianski úr bizony, 
soha nem volt Magyarországon, 
- pedig az ő városa: Krakkó is az 
államunkhoz tartozott volna: -

mind a ketten Párizsban, - az ak
kori Európa szellemi közepén, - 
mondhatom, annak sem lett jó 
vége. Aztán jött az első háború, 
- meg a többi. Ha a lengyel 
Wyspianski úr és a magyar Ady 
úr majd' száz éve Kecskeméten 
találkoztak volna, - az én mesém 
is tovább tartott 
volna.

Előadja:
Fekete Tibor 

színművész

Kecskeméti Katona József Színház 1999/2000 évadjának 
BÉRLETI HIRDETMÉNYE

Bérletárak ÖT nagyszínházi és EGY kamaraszínházi előadásra:

I. helyár 
II. helyár 

III. helyár

Bérlet
3.500, - Ft
2.500, - Ft 
2.000,- Ft

Diák-nyugdíjas 
2.800,-Ft 
2.000,-Ft 
1.600,-Ft

Bemutató bérlet
5.000, - Ft
4.000, - Ft
3.000, - Ft

A nyugdíjas- és diákbérlet vásárlásához kérjük felmutatni a nyugdíjas- vagy diákigazolványt!

ÚJDONSÁG! Vásárolható SZELVÉNY-BÉRLET is!
3.000,- F t , ezzel 5+1 előadásra tetszőleges bérleti időpontban jöhetnek nézőink!
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Pályakezdőt vegyenek! Terítéken a m édiajog

Kicsit meglepő volt, hogy az érdekfeszítő témára és a jó nevű elő
adókra csak mintegy félszázan voltak kíváncsinak a Technika házában. 
A Jogakadémia ugyan a TIT és a Jogászegylet közös rendezvénye, de 
azért érdekes, hogy a helyi médiumok vezetői és vezető munkatársai 
nem voltak jelen. Mivel az nem létezik, hogy nem tudtak róla, illetve 
hogy ne lett volna meghívójuk és szabad belépésük, így csak az érdek
telenséget tudjuk feltételezni. Jogásznak, laikusnak egyaránt élvezete
sen tartalmas két órát mulasztottak el, akik úgy gondolták, hogy nem 
érnek rá.

Nem könnyű a boldog, gondtalan 
diákéletet munkás, szürke hétköz
napokra cserélni. Ennél csak egy 
keservesebb dolog van: ha valakit 
nem várnak a munkás hétköznapok. 
Ha úgy kezdi a nagybetűs életet, 
hogy igazán el sem kezdheti, mert 
hiányzik egy fontos feltétel: a mun
kahely. Mit tehet? Továbbtanul, át
képzi magát, esetleg jelentkezik a 
munkaügyi kirendeltségen. Vagy 
nem csinál semmit, csak vár, hátha 
történik valami. Hátha segít valaki.

A Bács-Kiskun Megyei Munka
ügyi Központ nagy hangsúlyt fektet 
a pályakezdő munkanélküliek el
helyezkedési esélyeinek növelésé
re. Mint szeptember elején tartott 
sajtótájékoztatójukon a szervezet 
vezetői elmondták, képzéssel, kü
lönböző humánszolgáltatásokkal, 
elhelyezkedési támogatással igye
keznek segíteni mielőbbi munkába- 
állásukat.

A munkáltatók jobbára olyan al
kalmazottat keresnek, aki se nem 
túl fiatal, se nem túl öreg, és kellő 
tapasztalatokkal rendelkezik. Egy

pályakezdő esetében ez nyilván hi
ányzik. A munkaügyi központ ezért 
a maga eszközeivel próbálja ösztö
nözni a munkaadókat, hogy az is
kolapadból éppen csak kikerült fia
talokat is foglalkoztassák. A mun
katapasztalat-szerzés támogatása 
elnevezésű foglalkoztatási eszköz 
révén szinte ingyen juthat a mun
káltató egy pályakezdő alkalma
zotthoz - hangsúlyozták a tájékoz
tatón. A munkaügyi központ a fiatal 
munkabérének 100 százalékát is át
vállalhatja egy évig, emellett meg
térítheti az egészségügyi hozzájáru
lást is. Közhasznú szervezetek ese
tében a munkabért terhelő járuléko
kat is átvállalják. Bács-Kiskunban 
1999. első felében több mint négy
száz fiatalnak sikerült e foglalkoz
tatási eszköz segítségével elhelyez
kedni.

A fiatal munkábaállását erősen 
befolyásolja egy évekkel korábban 
hozott döntés: a pályaválasztás. A 
valamikori pályaválasztási intéze
tek megszűntek, a területnek ma 
több gazdája is van, de igazi felelő

se valójában nincs. A munkaügyi 
központ felvállalta, hogy összehoz
za azokat a szervezeteket és intéz
ményeket, amelyek valamilyen mó
don kapcsolódnak a pályaválasztás
hoz. Szeptember 15-én Kecskemé
ten szakmai konferenciát szervezett 
az önkormányzatok, iskolák, a pe
dagógiai intézet, nevelési tanács
adók, kamarák, szakképző intézmé
nyek képviselőinek részvételével. 
A konferencia folytatásaként pálya- 
választási szakmai fórum kezdheti 
meg hamarosan működést.

A munkaügyi központ hagyomá
nyos őszi rendezvényein, az állás
börzéken és nyílt napokon is foko
zottabban figyel majd a pályakez
dőkre, és az oktatási intézmények
kel való kapcsolatok ápolására. 
Kecskeméten szeptember 24-én, az 
Ifjúsági Otthonban reggel kilenctől 
délig várják a munkaügyi kirendelt
ség munkatársai a pályakezdő fiata
lokat.

A börzén a város jelentősebb fog
lalkoztatóinak képviselőivel is ta
lálkozhatnak az állást keresők.

A szekció vitáját kitűnő érzékkel el
nöklő dr. Horeczky Károly, a Legfel
sőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 
vezetője köszöntőjében elmondta, 
hogy párját ritkítóan - hosszúságával 
és bonyolultságával is (162 szakasz, 
42 közlönyoldal terjedelem) - kitűnik 
a médiatörvény a jogalkotási sorból.

Dr. Sárközy Tamás, tanszékvezető 
egyetemi tanár a média jogi helyzeté
ről szólva helytelenítette, hogy a sajtó 
környékén is egy új hatalmi ág és 
struktúra kezd kialakulni. A médiatör
vény teli van jogtechnikai primitivitá- 
sokkal és szakmai ellentmondások
kal.

Versenyjogi problémák várnak még 
tisztázásra az írott és az elektronikus, 
a fővárosi és a helyi, ezen belül is a 
megyei és városi orgánumok között. 
A reklámozások problémája közül 
tisztázatlan a társadalmi és a politikai 
reklám ügye is. Beszélt még a szemé
lyiségi jogok védelme kapcsán a mé
dia által okozható erkölcsi kárról, az 
üzleti titok és a közérdekű tájékozta
tási igény ellentmondásairól. A jogi 
nonszenszek közé sorolta a - Ptk. sze
rint forgalomképtelen - frekvencia 
adás-vételét vagy a sportközvetítések 
engedélyezési jogának ügyeit-bajait.

Révész T. Mihály az ORTT elnöke 
elmondta, hogy ő a 18-20 paragrafus
ból álló (lásd: finnek) törvény híve 
volt. De hat év előkészülete és az ösz- 
szes európai médiatörvény átnézése 
után is egy 91%-os parlamenti, alap
vetően politikai döntés és nem egy jó 
jogszabály született.

Olyan - amely a parlamenti kon
szenzus ellenére - már megalkotása
kor a média- és jogász szakmai illetve 
a közönség többségének ellenvetésé
vel találkozott. Legnagyobb hibaként 
közszolgálat ellenességet és az EU 
csatlakozásra való alkalmatlanságát 
emelte ki. A további média liberalizá
ció pedig gyakorlatilag lehetetlenné 
teszi majd az ORTT tevékenységét. 
(Az EU-s információs szabadság csak 
a televíziózásban 5-600 csatornát fog 
jelenteni!) Befejező, képletes hason
latként a média és a politika viszonyá
ra angol kollégájától plagizálva: a ku
tya és az oszlop példáját hozta, 
amelyben mindkettő "oszlopnak te
kinti a másikat...

Nehéz kibontakozás (és törvénymó

dosítás) elé nézünk. Peták István, a 
Magyar Televízió RT. volt elnöke 
szintén a törvény közszolgálat elle
nességét tartotta fő gondnak. Az egy
mást váltó pénzügyi kormányzatok 
pedig bizonyítási kényszert éreztek 
arra, hogy ez a törvény megfinanszi- 
rozhatatlan.

Az elégedetlenségek ellenére az el
telt pár évet kevésnek érzi a végleges 
következtetések levonására. Súlyos
nak tartotta a regionális és helyi tele
víziózás helyzetének rendezetlensé
gét, az egymás közötti kapcsolódás 
szabályozatlanságát. A törvény alap
tévedése volt, hogy a közszolgálati té
vé megerősítése előtt és helyett, már 
az akkor sem létező monopóliumának 
megtörését célozták meg. Kritizálta a 
tisztán piaci szemléletet és a nemzeti 
információs stratégia hiányát. Kifej
tette, hogy a kommunikáció, a közös
ségteremtés, a kultúrateremtés és a 
demokrácia hogyan kapcsolódnak 
egymásba, mennyire elválaszthatatla
nok. A globalizáció előnyeinek ki
használása mellett hátrányait viszont 
korlátozni kell. Európában a közszol- 
gálatiság a kulturális és demokratikus 
értékek áthagyományozódását jelenti 
és ezt kellene nekünk is megvalósíta
ni-, mondta befejezésül.

Dr. Szombathy Zoltán a Fehérvár 
TV főszerkesztője szintén a médiatör
vény hátrányait emlegette, főleg a he
lyi rádiók és tévék számára. Kiemelte, 
hogy a törvény szerkezete, tagolása 
szinte áttekinthetetlennek látszik, 
hogy főleg politikusok és nem jogá
szok készítették.

A helyi médiumokra vonatkozóan 
egyaránt sok a rossz és az elmaradt 
vagy hiányos szabályozás. Furcsa el
lentmondás, de egy helyi televízió - 
ha akarja, ha nem-, közszolgálati jel
leggel is bír, de kereskedelminek is 
kell lennie egyben, hogy minden díjat 
fizetni tudjon. Bebetonozódni látsza
nak az önkormányzati intézményként 
alakult helyi tévék.

Nem merik gazdasági társaságokká 
alakítani őket, oktalan, hamis félel
meket keltve ekörül, hogy mi lenne, 
ha...

Nagy bajnak nevezte a helyi politika 
ráülését ezekre az intézményekre - 
noha a választások még odébb lesz
nek.

Együtt a napfogyatkozáskor

Volt-e olyan ember a teljes Napfo
gyatkozás sávjában, aki az augusz
tus 11-ét e sávon kívülre tervezte? 
Kisbabától kismamán keresztül 
nagymamáig, kisfiútól ifjúságon 
keresztül családapáig a Széchenyi- 
városból akadt több mint száz is! 
No nem kell sajnálkozni, augusztus 
9-étől 14-éig olyan program várt 
családjainkra Inárcs közelében, 
hogy arra örömmel emlékezhetünk 
vissza. A sátorozás éppúgy nagy él
mény volt gyermekeinknek, mint 
azok az órák, amikor velük együtt 
beszélgettünk vágyaikról, érzéseik-

Csoportkép a ráckevei kastély udvarán

ről, vagy amikor kézműves foglal
kozásokon ismerkedtek az agyago
zással, gyöngyfűzéssel, szalmabá- 
bú-készítéssel.

A felnőttek napi két alkalommal 
összeültek beszélgetni olyan kérdé
sekről, mint az emberek közötti ki- 
engesztelődés, a világ kihívásai, az 
életutak közötti választás lehetősé
gei, szerepünk a világ alakulásá
ban, felelősség a közelünkben élő
kért, helyünk és szolgálatunk a vi
lágban, számvetés magunkkal az 
ölünkbe hullott jókról és- a to
vábbadott örömeinkről. Persze ju 

tott idő mindezeken túlmenően egy 
kis focira, kosarazásra, esti tábor
tűzre, népdaltanulásra. És hát a 
Napfogyatkozásra, amire mégis be
utaztunk Ráckevére.

Milyen sokan átélhettük aznap az 
országban ugyanazt, milyen sokan 
láthattuk a csodát. S hányán elgon
dolkozhattunk, vajon ki alkotta 
meg így a bolygók pályáját, ki szá
míthatta ki így a mozgásukat, hon
nan származik a fény, s milyen jó, 
hogy csak rövid a sötétség.

Jánosy László

A szerelem rajzolata
A Mártonfi Galéria a magyar származású 

világhírű szobrász Amerigo Tót grafikáinak 
bemutatásával ünnepelte megnyitásának el
ső évfordulóját. A méltóságteljes érzékisé
get és monumentalitást árasztó, érzékeny 
vonalvezetésű, gyönyörű litográfiák és a 
visszafogottabban fogalmazó, redukáltabb 
rajzolatú, olykor Picassót idéző nyomatok 
egyaránt bizonyítják, hogy Tót Imre a gra
fika területén is nagyszerűt alkotott. Nem 
vázlatos szobrászrajzok vagy tanulmányok 
lenyomatát láthatjuk tehát a galériában, ha
nem igényes grafikai technikával készült, 
sokszorozott mesterműveket.

Epilógus. Nem tudni, eredményként könyvelhető-e el, hogy legalább 
a törvény szinte összes hibáját minden szakmai nézőpontból hasonló
nak értékelik. De lesz-e politikai szervező és konszenzusteremtő erő a 
változtatásokra és a hiányok pótlására - mert akkor az égető jogtech
nikai hibák is együttesen javíthatók lennének. Ez az, amire megoldás, 
kiút még nem látszik. Legalábbis itt egyik hozzászóló sem nyilatkozott 
ilyenről vagy csak évtizedek távlatában...

És mindez hogy néz ki Kecskeméten? K.Gy.



A város főterének kialakítása
A város főterének kialakítását 

gyakorlatilag 1893-ban kezdték 
meg. Ez ideig ez a hely csupán fizi
kai értelemben volt a város közép
pontja. Itt csomózódtak a város 
vonzáskörzetéhez tartozó települé
sek befutó útjai. Ebben a térségben 
álltak a különböző felekezetek 
templomai és itt állt a városháza is.

Megfelelő nagyságú tér helyett itt 
csak a boltok, vagy a vendéglátó 
helyek épületei által felaprózott tér
zugok voltak találhatók. Ezeken 
rendezték meg a piacokat és a társa
dalmi megmozdulások fontosabb 
eseményeit.

Az így kialakított központot egy 
óriásfalu vette körül, mely még a 
XVIII. sz. végén is magán viselte a 
középkori halmaztelepülés sok jel
lemvonását.
Sövényes, ta- 
pasztásos fala
zatú, náddal, 
vagy zsúpszal
mával fedett 
házai utcák ki
jelölése nél
kül, bekerítet- 
len telkeken, 
minden rende
ző elgondolás 
nélküli össze
visszaságban 
álltak egymás 
mellett.

Nincs igaza annak 
az idegen szemlélő
nek, aki felszínes is
meretei mellett kije
lenti, hogy ilyen te
lepülést az elmara
dottság, az igényte
lenség és a primitív 
körülményekbe va
ló belenyugvás hoz
hat létre.

Nem lehet igaza a 
felelőtlen kijelentő
nek, hiszen a telepü
lésekben szerteága
zó erők, bonyolult 
jelenségek öltenek 
látható alakot. Ezért 
a megalapozott íté
lethez, illetve véle
ményhez - legalább 
nagy vonásokban - ismerni kell a 
településeket létrehozó és alakító 
főbb tényezőket, vagyis a város
képződés alapjait. Ezek közül is 
legnagyobb hangsúlyt - más ténye
zők mellett - a városiasodást, a vá
rosság fejlődést befolyásoló, a tár
sadalmi-, gazdasági haladást meg
határozó természeti - földrajzi kör
nyezetre kell helyezni.

Fenti kitérő után ismét a főtér ki
alakításának történetét folytatjuk, 
melynek munkálatait - mint már 
említettük - 1893-ban kezdték meg.

Ebben a korban Kecskeméten a 
városalakító erőt, vagyis a városia
sodás anyagi bázisát a város és ki
terjedt környezetének fejlett magas 
hatékonyságú szőlő-, gyümölcs- és 
zöldségtermelésére alapozott kerti 
kultúrája szolgáltatta.

Bizonyára paradoxonnak tűnik, de 
ennek a kerti kultúrának a kialakítá
sához vezető utat az ország hegyvi
déki szőlőit elpusztító, hatalmas ka
tasztrófát előidéző filoxéra, vagy 
más néven a gyökértetű mutatta 
meg. Magyarországon 1875-ben 
észlelték először, s 1883-ban már

199.000 kát. hold szőlőt pusztított 
el.

A filoxéra legvadabb pusztítása 
idején ismerték fel - főleg tapaszta
lat alapján - ,  hogy a homoki szőlő
talajok legnagyobb része, vagyis 
azok, melyek 80% körüli kvarcho
mokot tartalmaznak, gyakorlatilag 
immunisak a gyökértetűvel szem
ben.

Ilyenek voltak azok a kecskeméti 
sívóhomokkal borított területek is, 
melyeknek felületét 1780 és 1805 
közötti években - homokveszede
lem formájában - szél eróziója tett 
értéktelenné, mintegy 50-60.000 
kát. hold nagyságú részen.

A kecskeméti fűtóhomok immuni
tásának megállapítása után a város 
határában már az 1880-as évek kö

november 28-án tartott városi köz
gyűlés mondta ki. Az elvégzett fel
mérések alapján két év múlva, 
1891. október 31 -én tárgyalta meg 
az eddig kialakított elgondolásokat. 
Az előterjesztésben nagy hangsúlyt 
kapott az a körülmény, hogy a piac
tér a folytonos fejlődésben lévő pi
aci forgalom befogadására nem ele
gendő, s a vásárló és az elárusító 
közönség a hely hiánya miatt össze
zsúfolva szorongani kénytelen, ami 
- főleg gyümölcsérés idején - a köz

iától 20 m-rel a térbe beálló ún. 
"Dimó-féle" házat és a "Kaszinó
tömböt" (mai Sajtóház és a Lordok- 
háza helyén) le kell bontani, mert a 
volt "Beretvás" felől nézve teljesen 
rátakamak a főtér egyik ékességére, 
a Nagytemplomra. .

Sokkal nagyobb gondot jelentett a 
tér dél-keleti határvonalának kijelö
lése, ahol az 1680-83 között épült 
Református Templom és az oldalá
hoz illesztett bazársor (mai Liberté 
Kávéház) állta útját a szabályos tér

15-étől Szabadság tér) kialakítása 
közel 20 évi munka eredménye. Az 
elvégzett feladat két részre bontha
tó, a terület leszanálására és a térfa
lak beépítésére. A terület kisajátítá
sa és az épületek lebontása Lestár 
Péter, míg a térfalak legnagyobb ré
szének beépítése Kada Elek polgár- 
mester feladatát képezte.

Ezúttal csupán a terület felszaba
dításával foglalkozunk, s nem té
rünk ki a térfalak egyes elemeinek 
építésére. A kijelölt területen álló 

épületek bontását 
1894-ben végezték 
el, s ezzel 18.000 
négyzetméterrel 
növelték a főtér 
nagyságát. A követ
kező évben sajátí
totta ki és bontotta 
ki a város a Római 
Katolikus Egyház 
boltnégyszögét, 
megy a mai 
"Liberté" kávéház 
és a Nagytemplo
mot összekötő 
egyenes felezőjé
ben állt. Bontására 
azért is szükség 
volt, mert a lesza
nált főtéri rész felől 
teljesen eltakarta az 
új Városházát.

zepétől a szőlő- és gyümölcsösker
tek százait hozták létre. így az a sí- 
vóhomok, mely a XVIII. század vé
gén olyan nagy veszedelmet jelen
tett, amely ellen olyan keményen 
védekeztek elődeink, végül a kitar
tó munka és szorgalom által, áldást 
hozó jólét és a fokozatos gyarapo
dás kiapadhatatlan forrása lett.

Ezzel a homokhasznosítási tevé
kenységgel a város életében új gaz
dasági szerkezet lépett előtérbe, 
melynek vezető ágazata a szőlő-, 
gyümölcs - és a zöldségtermesztés 
lett. Ehhez járult még a szőlő-gyü
mölcs nagykereskedelmi tevékeny
ség, mely később az ország legna
gyobb exportpiacává fejlődött.

Ez az új gazdasági szerkezet a vá
ros ősi alaprajzában - főleg a köz
ponti részen - jelentős változásokat 
idézett elő. Lényegileg a város ma 
látható, az országban is szinte egye
dülállóan hatalmas főtér területé
nek felszabadítását a szőlő-gyü
mölcs exportpiac igényei és szük
ségletei kényszerítették ki, az 1893- 
96 közötti években.

A piactér bővítését még az 1889.

lekedésnek majdnem teljes fenn
akadását idézi elő. A tér bővítése 
miatt a zsidótemplom és a volt "Be
retvás" vonalától a mai Arany János 
utcáig terjedő részen 12 telkes ház
ingatlant, távolabb a Római Katoli
kus Egyház boltépületét és a 
Buttinger-féle gyógyszertárat ki 
kellett sajátítani, melyeknek becsült 
értéke 235.000 Ft-ot tett ki. A költ
ségek előteremtése érdekében a 
közgyűlés 1107 hold föld eladását 
rendelte el.

A tér kialakításához szükséges 
tervek elkészítését a Mérnöki Hiva
tal 1891-ben kinevezett mérnökére 
(1896-ban főmérnök) Kerekes Fe- 
rencre bízták.

A főtér tervezésénél a volt zsina
góga és az egykori "Beretvás" vo
nala adottságként volt tekinthető, 
de a tér délnyugati határát a Nagy
templom és az épülő mai városháza 
is egyértelműen kijelölte.

Az észak-nyugati térfalban is állt 
már ekkor az 1875-76-ban felépí
tett Takarékpénztár (mai Nemzeti 
Bank) épülete, s ez nyilvánvalóvá 
tette, hogy ennek a beépítési vona-

kialakításának. Ez a két épület 
ugyanis a kb. 130 m szélességű tér
nek majdnem a felét elfoglalta.

Ebből kiindulva olyan terv is ké
szült, hogy a templomot és a bazár
sort lebontják majd a mai Újkollé
gium helyén újra felépítik. Tudunk 
egy olyan fővárosi építőmester 
ajánlatáról is, aki vállalkozott vol
na a templomnak a megadott helyre 
való eltolására és az új helyen való 
stabilizálására.

A templom bontása és új helyen 
való felépítése hét éven keresztül 
szerepelt a főtér rendezésének vari
ációi között, s csak 1901-ben - 
Kada Elek véleménye alapján - tö
rölték a javaslatok közül, s kapott 
védelmet ez az értékes építészeti 
emlék.

A város főterének (1898. március

Ugyancsak 1895- 
ben bontották le a mai 
Aranyhomok Szálloda 
előtti térséget elfogla
ló un. "Kozma-négy
szög" hat telkes házin
gatlanát is.

A bontások elvégése 
után az utak és a tér
burkolatok elkészítése 
jelentett nagy felada
tot. Nem kevesebb, 
mint 17.389 négyzet- 
méter lapjára fektetett 
téglaburkolatot raktak 
le 1896-ban, s ugyan
ekkor 11.775 négyzet- 

méter utat is kiépítettek trachyt 
kockakővel, illetve keramittal.

Parképítésről ebben az időben 
nem lehetett beszélni, hiszen köz
üzemi vízellátás hiányában a fenn
tartást nem lehetett megoldani. 
Park helyett csupán fasorokat ültet
tek az utak mellett.

Az 1893-96 között elvégzett mun
kával a város főtere kb. 280 x 122 
m (átlagos) vagyis mintegy 34.000 
négyzetméter nagyságú lett, me
lyen az ország legnagyobb gyü
mölcs- , szőlő- és zöldség exportpi
aca alakult ki. (1937-ben pl. 1541 
vagonban 96.985 má
zsa gyümölcsöt szál
lítottak el a nagyállo
másról.)

Juhász István



A  ze n e i é lm é n y  m á ssa l n em  p ó to lh a tó  A KIZÖKKENT IDŐ NYOMÁBAN
A Magyar Rádió Gyermekkórusa 

sokak számára a magyar kórusmű
vészet szimbolikus jelentőségű 
együttese. Azt talán kevesebben 
tudják, hogy a gyermekkar egyik 
karnagyát komoly szakmai és ér
zelmi szálak kötik Kecskeméthez. 
Nemes László Norbert 1997. janu
árjától társkamagya az együttesnek.

Mennyire tekinthető természe
tesnek, hogy egy kórusnak két ve
zetője van?

A Rádió Gyermekkórusát a kez
detek óta társkamagyok irányítják. 
Ezt részben a feladatok mennyisé
ge, az intenzív koncertezés indo
kolja. A kórus vezető karnagya 
Thész Gabriella, az ő feladata a 
művészeti irányítás, a döntéshozás 
mellett az oratorikus művek betaní
tása. Én mint társkamagy a kórus 
önálló szereplésein, továbbá a hazai 
és külföldi turnékon, rádió- és le
mezfelvételeken veszek részt. 
Ezenkívül tanítok a bázisiskolában 
és az én feladatom az "előkészítő 
kórus" vezetése is.

És hogyan került a Rádió Gyer
mekkarához?

Meghívásos pályázat alapján. 
Még zeneakadémistaként Thész 
Gabriellánál voltam szakmai gya
korlaton, s amikor kanadai tanul
mányaimat befejeztem, ő kért fel, 
hogy pályázzam meg a kamagyi ál
lást. Együttműködésünk azóta is 
problémamentes.

Mennyire stabil a kórus műkö
dése?

Sokszor fenyegette komoly ve
szély a kórus létét, de mára stabili
zálódott a helyzet. Bár a Rádió ze
nei együtteseinek költségvetését 
évről-évre a Parlament hagyja jóvá, 
a tapasztalat azt mutatja, hogy poli
tikai befolyásoktól mentes a műkö
désünk. A kapott összeg az alapte
vékenységet szolgálja. A gyermek- 
kórusnak van saját alapítványa is, 
az ide befolyó nem túl nagy összeg
gel ügyesen próbálunk gazdálkod
ni. A rádión belül a Művészeti Pro
dukciós Igazgatósághoz tartozunk, 
de nyitottak vagyunk a külső, ún. 
nem rádiós felkérésekkel szemben 
is. A legtöbb turné ügynökségeken 
keresztül jön létre, kapcsolatot tar
tunk Budapest professzionális ze
nekaraival, rendszeresen szerepe
lünk fesztiválokon és jótékonysági 
hangversenyeken.

Érezhető valamely késztetés a 
saját bevételi források emelésé
re?

Eddig nem volt érzékelhető nyo
más a bevételekért, de minden 
együttes alapvető érdeke, hogy le
gyenek saját forrásai. Vannak kon
certbevételek, a felvételekért járó 
honoráriumok, valamint az alapít
vány, mely a saját célokat szolgáló

bevételeket 
kezeli.

Még min
dig vonzó a 
rádiókórus 
tagjának 
lenni?

Több évti
zeden ke
resztül a Rá
dió Gyer
mekkórusá
nak státusz
szimbólum 
jellege volt, 
ami mára 
megszűnt.
Ma már 
nemcsak a 
Rádiókórus 
utazhat külföldre. Sokan viszont 
csak ezt az előnyt látták és látják 
ma is a kórus munkájában, és nem 
veszik figyelembe azokat a művé
szeti értékeket, amit a kórus létre
hoz, s azt a szellemi környezetet, 
amiben a kórusba járó gyerekek fel
nőnek. A kórus tagjai a világ legki
válóbb karnagyaival, zenekaraival 
szerepelnek együtt, a világ legran
gosabb fesztiváljain. Ezek a gyere
kek közreműködtek Solti György 
utolsó fellépésén, augusztusban a 
Salzburgi Ünnepi Játékok kereté
ben énekeltek. Az utazás számukra 
nem városnézés, hanem kemény 
próbák sorozata és esti koncertek. 
De eközben olyan zenei élmény ré
szesei lesznek a gyerekek, ami kü
lönbbé teszi őket kortársaiktól. 
Nem mindennapi élmény volt eze
ket a nebulókat a salzburgi Fest- 
spielhausban látni, miközben a kö
zönség felállva ünnepelt. Ennél 
vonzóbbat nem tudok elképzelni.

Milyen az utánpótlás helyzete?
Semmivel sem vagyunk jobb 

helyzetben, mint egy átlagos iskolai 
énekkar, ami a jelentkezők létszá
mát illeti. A színvonal megtartása 
hihetetlen erőfeszítést igényel. Ez

persze a mi gondunk, és meg is old
juk. Eddig igazán elégedett vagyok 
a gyerekek teljesítményével. A 
nyolcadik osztály után nagyon ke
vesen mennek tovább az ének-ze
nei gimnázium vagy szakközépis
kola irányába, viszont sokan visz- 
szajárnak énekelni. A koncertező 
kórus a hatodik osztálytól a 16 éves 
korosztályig tart, a gimnázium fel
sőbb osztályaiban már másfelé te
kintenek a fiatalok.

Tanított a Kodály Szemináriu
mon, s dolgozik a Kodály Intézet
ben is.

Ha csak a gyerekekkel foglalkoz
nék, hiányozna a felnőtt munka. A 
két tevékenység kiegészíti egy
mást, enélkül nem használnám ki a 
kapacitásaimat. Az akadémikusabb, 

felnőttekkel végzett 
munka más jellegű, de 
jól megfér a gyermek
kari munka mellett. A 
gyerekekkel sokszor 
nehezebb anyaggal 
foglalkozunk, de más 
megközelítésben.

Lehet-e kedvenc 
szerzője, stílusa a 
karnagynak?

Mindig igyekszem 
olyan művekkel fog
lalkozni, olyan stíluso
kat megismertetni, 
amelyek közel állnak 
hozzám, s amelyeket 
szakszerűbben tudok 
megszólaltatni. 

Tanulmányaim sajá
tos hátteret adtak, s ezek meghatá
rozók. Többször részt vettem ba
rokk mesterkurzusokon, ez a stílus 
és technika, valamint a német ro
mantika áll hozzám legközelebb.

A repertoárt úgy igyekszem kivá
lasztani, hogy kiderüljön, mihez ér
tek legjobban, mely művek előadá
sát tudom a legjobban megoldani. 
A kórusirodalom végeláthatatlan, 
hatalmas és gazdag.

Szeretnék minél több kevésbé is
mert művet bemutatni és megszó
laltatni. Örömmel mutattam be már 
néhány kuriózumot a koncertjein
ken.

A Kodály Szeminárium egyik 
legsikeresebb koncertjén láttuk- 
hallottuk vezényelni. Mikor lép 
fel legközelebb Kecskeméten?

A Szemináriumon szolfézst, zenei 
stíluselemzést és karvezetést taní
tottam, s szívesen vállaltam a részt
vevők egyik kórusának vezetését.

A Magyar Rádió Gyermekkórusá
val a következő évadban lesz kon
certünk Kecskeméten, így a közön
ség közvetlenül is hallhatja e régi 
együttest új kamagypárosával.

Horváth Ágnes

A háború fenyegetése 1919-ben 
pánikszerűen vetett véget a kecske
méti művésztelep első, emlékezetes 
korszakának, melynek eredmé
nyeképpen Kecskemét a kor ma
gyar festészetének jelentős felleg
vára lett. 1920-ban Révész Imre fő
iskolai tanár szervezte újjá a mű
vésztelepet.

Ez az időszak művészettörténeti 
szempontból azonban messze el
marad az Iványi Grünwald Béla ál
tal vezetett első 
periódus jelen
tősége mögött, 
de vegyük fi
gyelembe a tör
ténelmi körül
ményeket is.

"Az első vi
lágháborúval 
szinte meg
szűnt az avant
gárd művészeti 
irányzatok és 
áramlatok er
jesztő szerepe.
Vezető egyéni
ségeik vagy 
emigráltak, 
vagy saját érté
keiket konzer
válva klasszici- 
zálódtak, aka- 
demizálódtak.
A pár excellen- 
ce akadémikus képzettségű, a mű
csarnoki festők hadához tartozó, 
aprólékos részletességgel dolgozó 
naturalista Révész ... eleve konzer
vatív szemléletet terjesztett.... Az ő 
konzervativizmusa még eredeti 
1880-as évekbeli bécsi akadémiai 
fogantatású volt, a 20-as években 
ez fél évszázados visszalépés a ma
gyar művészet időfonalán." / Süme
gi György: A kecskeméti művészte
lep és alkotóház, Új Művészet Ki
adó /

A Bozsó Gyűjtemény jelentős fel
adatot vállalt a kecskeméti művész
telep korszakainak bemutatásával, 
így a Révész-iskola anyagát bemu
tató kiállításon valamennyien meg
győződhetünk a fenti megfogalma
zás igazságtartalmáról. A terembe 
lépve alig fedeztem fel a festmé
nyeket, hiszen kiválóan illeszked
nek a Bozsó gyűjtemény állandó ki
állításának elmúlt századokat idéző 
enteriőrjéhez.

Prohászka József nagyméretű 
Pirosemyős lány című képe kissé 
fáradt iparosmunkának tűnik, hang
súlyok és festői indulatok nélkül. 
Valamelyest kárpótol ezért az Akt 
című kevésbé ismert képe, melyen 
friss festőiséget, biztos-nagyvona
lú ecsetkezelést és impresszionisz- 
tikus hangvételt fedezhetünk fel. 
Tovább szemlélődve, hamar kide

rül, hogy a kiállítás ott érdekesebb, 
ahol az alkotók képesek kibújni Ré
vész árnyékából. Ilyen az összkép
ből kiemelkedő Szabó Vladimír 
kép a Család, melynek groteszk 
személyiségrajza és öntörvényű, 
síkba feszülő színvilága messze túl
mutat a naturalizmus, vagy a realiz
mus lehetőségein. Ő valójában nem 
is tartozik a Révész-iskolához.

Meglepetés Héjjas János képén a 
redukált formavilág és a szöveg 

szellemes és já
tékos kölcsön
hatása, amely 
kissé naivan, 
de szinte előre 
vetíti a XX. 
század művé
szetének a hat
vanas években 
megjelenő ha
sonló törekvé
seit. Korda 
Vince nagy, 
összefoglaló 
formákra és 
tiszta színekre 
épülő nőalakja 
és Vujovits Ir
ma expresszí- 
vebb kerti jele
nete eleveníti a 
nem túl izgal
mas összképet. 
Az iskola kon

zervatív szellemiségéhez igazodó 
tisztes mestermunkának tekinthető 
Csillag József és Harczi István 
portréja, vagy Mátis Kálmán virtu
óz technikáról és megbízható rajzi 
felkészültségről tanúskodó, kiváló 
szénrajza. Hajnal János nyomasztó, 
nagyméretű festménye helyett in
kább kisméretű tusrajzának erőtel
jes, lendületes megfogalmazása ér
demel figyelmet.

Révész két kiállított munkája kö
zül az egyik a képfelület és a fény
viszonyok szerencsétlen találkozá
sa folytán alig élvezhető, a másik a 
Parasztházaspár a beállítottság és a 
kissé népszínműves hangvétel mel
lett is megbízható szakmai felké
szültségről, biztos rajztudásról árul
kodik.

Mindent egybevetve igaz ugyan, 
hogy a kecskeméti művésztelep 
második korszaka Iványiék pezsgő, 
kísérletező, nyugtalan szellemisége 
és a színek tűzijátéka után csendes, 
konszolidált középszerűségével a 
megbízható szakmai tudás ellenére 
is néhány évtizedes visszalépést 
eredményezett a város képzőművé
szetének történetében, jelentősége 
azonban így is vitathatatlan.

írta:
Balanyi Károly

Nemes László Norbert
Kalocsán született, a nyolcadik 

osztály és a gimnáziumot Kecs
keméten végezte, a Kodály Isko
la tanulójaként. Innen került a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő
iskolára, ahol köztársasági ösz
töndíjasként 1992-ben kapott kö
zépiskolai énektanári, karvezetői 
diplomát. Egy évet Kecskeméten 
dolgozott volt iskolájában, vala
mint a Kodály Intézetben, utána 
négy évig Kanadában tanult az 
University of Alberta (Edmon- 
ton) növendékeként, karvezetés 
szakon. A Master of Music foko
zat mellé a Doctor of Music fo
kozatot is megszerezte.

Kulturális ajánló * Kulturális ajánló * Kulturális ajánló
A tanévvel együtt kezdődik a kul

turális évad is, amelyhez gazdag kí
nálatot nyújtanak a kecskeméti mű
velődési intézmények.

Az Erdei Ferenc Általános Mű
velődési Központ elnevezésbeli 
változásának egyik fő oka: alapfo
kú művészeti oktatás indul, néptánc 
művészeti ágban.

Tizenkét éven át tartó, napi több
órás délutáni képzés biztosítja majd 
a Kecskemét Táncegyüttes utánpót
lását, Táncművészetet értő, szerető 
közönség nevelését, felkészítést a 
táncművészeti pályára. A képzés 
előkészítő, alapfokú és továbbkép
ző évfolyamra tagozódik, ezekre 
várják a most felvételizőket is. En
nek utolsó időpontja: szeptember 
27-én, 16 óra. Felvilágosítás kérhe

tő: Bedőcs Józseftől (30/968-1001) 
vagy Lángné Nagy Máriától 
(76/484-594).

Ezenkívül indul a tízrészes őszi 
filmklub, a Sirkó László vezette 
színitanoda, jóga és balett tanfo
lyam, valamint lesz aerobic is. A 
klubok, csoportok közül a legré
gebbi a Pedagógus klub, de az Ás
ványgyűjtő kör másfél évtizedével 
sem sokkal marad el. A Kiskegyed 
klub, a Társkeresők klubja, a Ko
csis Pál Kertbarát kör, a Gombász
és Vándorhorgász klub, Kisállat- és 
Díszmadártenyésztők, az Érem
gyűjtők vagy a Bélyeggyűjtők Kö
re, de még a Bács-Kiskun Megyei 
írók és Költők Baráti köre is a nyá
ri szünet után, régi tagjai mellé vár
ja az újabb érdeklődőket is.

A Komédia és a Pódium bérletek 
felnőtteknek, a Diákszínház, a Har- 
lekin, a Narancs és a Málna gyer
mekbérletek olyan neves művészek 
élményét hozza, mint Esztergályos 
Cecília, Sztankay István, Koncz 
Gábor, Pécsi Ildikó, Székhelyi Jó
zsef, Jordán Tamás, Sebő Ferenc 
vagy Eszményi Viktória és Heilig 
Gábor.

A kecskeméti Ifjúsági Otthon
gazdag ajánlatát jól szerkesztett, 
szép kivitelű programfüzetben is 
népszerűsíti.

Az Otthon Moziban Kököjszi és 
Bobojsza-bérlet, az Otthonban Für- 
kész-bérlet indul. Pedagógusoknak 
drámapedagógia tanfolyamot, gye
rekeknek kerámia- és tűzzománc 
csoportot hirdetnek, de lehet rajzra,

nemezelésre, kosárfonásra, faze
kasságra és foltvarrásra is jelent
kezni.

A mozgásművészet kedvelői mo
dem táncot, zenés női tornát vagy a 
jógát is választhatják. Művészeti 
csoportjaik közül a színjátszó 
Leblock, a Kurázsi Táncműhely, a 
Hírős Táncsport klub és a Gitáris
kola indul újra.

A klubok, baráti körök között hir
detik az amatőr írók- költők, a fla
menco virtuóz gitárosok, junior re
pülősök, a gombfocisok és a túra
vezetők, a vitatkozó disputások 
összejöveteleit.

Legközelebbi rendezvényeik: kö
zépiskolás gólyanap október 8-án, 
családi játszónap október 9-én.

A Ciróka Bábszínház négyrészes

bérleteket hirdet külön az óvodá
sok, külön a kisiskolások számára.

A Katona József Könyvtárban 
is lesznek - főleg diákoknak szóló - 
új őszi programok.

Mint ahogy a Planetárium is újra 
teljes gőzzel működik. Kecskemét 
múzeumokban gazdag város, őszi 
hétvégékre ajánljuk végigjárni a ré
gi és új kiállításokat a Képtárban, 
a Szórakaténuszban és a Népi 
Iparművészeti Múzeumban, ame
lyekben számos foglalkoztató prog
ram is folyik.

Nem kevésbé érdekes a Katona 
József Emlékház, a Bozsó Gyűjte
mény, a Naiv Művészek Múzeu
ma, a Fotográfiai Múzeum, a Rá
day Múzeum, a Leskovszky 
Hangszergyűjtemény sem.



Csillagnéző
A Nap szeptember 23-án éri el az ek

liptika tavaszponttól számított hetedik 
szakaszát, a Mérleg jegyét. Ez a csilla
gászati ősz kezdete, az őszi napéjegyen
lőség ideje. A délután l óra 32 percre 
(Kecskemétre) készített horoszkóp ér
dekessége, hogy kezdőpontja (az 
ascendens) a Nyilas jegyébe esik, már
pedig a hagyomány szerint Magyaror
szág ehhez a jegyhez tartozik, így a Ju
piter (a Nyilas ura) országunk uralkodó

ja is. A Jupiter-elv a testi és szellemi 
gyarapodás jelölője, a bölcs, filozofikus 
életszemlélet alakítója. Segíti a szellemi 
energiák pozitív felhasználását, de kész
tethet túlzásokra, vakbuzgóságra, hazar- 
dírozásra, önhittségre, tékozlásra is. 
Hozzá tartozik a becsület, a törvénytisz
telet, a vallásos hit és a jószerencse. Az 
ascendens egyben az első ház kezdete, s 
ez a ház esetünkben nagyobbrészt a Bak 
jegyébe jut, ahol a Szaturnusz az úr. Az 
első ház jelzi a nép helyzetét, az ország 
általános viszonyait és állapotát, a Sza- 
tumusz-elv pedig a sorsszerű megpró
báltatásokra, vizsgákra utal. A komoly
ság, szilárdság, állandóság, meggon- 
doltság és kitartás jelölője. Jelenti a 
szükséges korlátozásokat, szabályozá
sokat. A két bolygóóriás mostanában a 
Bika jegyében jár, igen közel jár egy
máshoz. Legutóbb 1940. tavaszától egy 
évig álltak együtt ezen a helyen, ráadá
sul akkor az Uránusz is csatlakozott 
hozzájuk. Az idei őszi képletben a 4. és 
az 5. házat érintik. (4. ház: középületek, 
mezőgazdaság, bányák, az időjárás és a 
mezőgazdasági termelés alakulása, az 
ezekkel összefüggő problémák. 5. ház: 
színházak, szórakozóhelyek stb. prospe
ritása. Az iskolák és a gyermeknevelés. 
A születések számának alakulása.)

A Jupiter és a Szaturnusz együttállása 
erős, de igen kritikus pozíció. Küzdel
mes életet, lemondásokat és veszély- 
helyzeteket jelezhet, de nagy teljesítmé
nyekre, sok fáradságra és türelemre is 
sarkall. Legjobb esetben a józan, ki
egyensúlyozott optimizmus, könnyű és 
gyors alkalmazkodás, de gyakran válta
kozó depresszió és optimizmus keveré
két adja ez a konstelláció. A Bika jegyé
ben a Szaturnusz elvileg "jobban érzi 
magát" (Föld-típusú jegy), türelmes 
küszködésre buzdít, de ez párosulhat ki
csinyességgel vagy igénytelenséggel. 
Házhelyzete (ötödik) szerint nagymér
tékben gátolja a kreativitást, az érzel
mek kibontakozását, a művészi tevé
kenységet, bár szobrászoknak, fazeka
soknak kedvező is lehet. Károsan befo
lyásolja a Jupitert a Neptunusz a 2. ház 
elejéről (illúziók, visszaélések a nemze
ti vagyonnal kapcsolatban, zavaros adó
ügyek és üzleti kapcsolatok), a Szatur- 
nuszt pedig az Uránusz (türelmetlen va- 
gyonkockáztatás katasztrofális ered
ménnyel, makacs, önfejű hatalmi meg
nyilvánulások). Szót érdemel még a 
Mars-Plútó együttállás is az ascendens 
közelében. A kalandra hajlamos Mars a 
Nyilasban még inkább nagy terekre vá
gyik, de a 12. házban minden kapu be
zárul előtte (titkos ellenségek, gyilkos
ságok, betörések, a világtól való elzárt
ság). A Plútó tovább fokozza a feszült
séget, a tehetetlenség érzését. Az energi
ák felhalmozódnak, s igen nehéz leve
zetésükre pozitív megoldást találni.

Ahelyett azonban, hogy az előttünk ál
ló utolsó negyedéven boronganánk, né
zegessük inkább esténként a fényes Ju
pitert (a "nagy szerencsebolygót").

A Föld október 23-án este lesz legkö
zelebb a Jupiterhez, másnap (vasárnap) 
este 8 óra tájban pedig a Telehold együtt 
(egy vonalban) áll a Jupiterrel; utóbbi 3 
és fél fokkal a holdkorong felett látható 
majd. L.A.

Az ország legnagyobb bowling-pályáján
1996 októberében nyílt meg 

Kecskeméten a Bowling Center. Rá 
egy évre alakult meg a Kecskeméti 
Bowling SE, 22 alapító taggal. A 
sportágról, a sportegyesület munká
járól Hugyecz Szabolccsal, a Bow
ling Center tulajdonos cégének 
ügyvezetőjével, a sportegyesület 
egyesületelnökével beszélgettem.

- Milyen múltja van Magyaror
szágon a bowlingnak?

Nálunk még gyerekcipőben jár. 
Az Egyesült Államokban és Nyu- 
gat-Európában ez a sportág már 
olyan szinten működik, hogy ha
sonló díjakért versenyeznek, mint a 
teniszben. Több tízezer márkás, 
dolláros díjakért játszanak a ver
senyzők. Azt mondhatjuk, hogy 
professzionális módon űzik a sport
ágat. Nagyon komoly versenyeket 
rendeznek. A munkát a Nemzetközi 
Szövetség koordinálja. Hazánkban 
még nem túl sokan művelik. Szá
mottevő csapata Budapesten van 
néhány egyesületnek, valamint 
Sopronnak és most már nekünk is.

- Milyen a kecskeméti pálya?
A miénk a legnagyobb az ország

ban. A kecskeméti Bowling Center
ben tíz pályán lehet játszani, míg az 
ország többi hasonló méretű pályá
ján, pl. Budapesten és Szegeden 
nyolcon. Ez egy nagyon modem 
pálya, Magyarországon is egyedül
álló nemzetközi szintű a burkolata. 
Automatikus a játék eredmény
számláló része. A bábuállítás zsinó- 
ros módon történik. Léteznek már 
zsinór nélküli gépek is, de ezeket 
csak igazán nagy Bowling Cente
rekben szokták használni. A mi pá
lyánk nagyon stabil, megbízható, 
kicsi a meghibásodás, könnyen és 
hosszútávon sokat lehet játszani 
rajta.

- Két évvel ezelőtt megalakult a 
sportegyesület. Milyen célokkal, 
tervekkel?

Kettős céllal hoztuk létre. Egy
részt a bowling versenyszerű űzését 
akartuk lehetővé tenni, másrészt 
szabadidős sportként próbáljuk 
népszerűsíteni. Már a megalakulás 
évében csapatot indítottunk az or
szágos bajnokságon, ahol 18 csapat 
közül a 8. helyet szereztük meg. 
Idén, a második versenyszezonban 
pedig harmadik helyen végeztünk. 
A Kecskeméti Bowling SE a vidék 
legjobbja. A csapat oszlopos tagjai: 
Török László, Vicha Gyula, Bíró 
Barna, Hugyecz Zoltán, Eckert 
László. Van egy "idegenlégiósunk" 
is. Vígh Géza Svájcban él, és onnan 
jár haza a versenyekre. A magyar 
bajnokságban minden csapatban 
egy nőnek is szerepelnie kell. Az 
ország egyik legjobb női verseny
zője nálunk játszik. Vajda Francis
ka a csapatverseny mellett Török 
Lászlóval együtt az egyéni bajnok
ságban is indult és igen kiválóan 
szerepelt. Mindketten bekerültek a 
világbajnokságra utazó válogatott
ba. A legjobb öt közé jutásért 12 
pontszerző versenyen kellett telje
síteniük. VB-t a bowlingban

négyévente rendeznek. Most Abu 
Dhabiban, az Arab Emírségek fővá
rosában lesz. A kiutazáshoz szüksé
ges anyagi fedezet még nem áll a 
versenyzők rendelkezésére. Jelen

100 ezer forint. Egy minőségi bow
ling cipő 30-40 ezer. Akik komo
lyan, versenyszerűen foglalkoznak 
a játékkal, azoknak saját felszerelé
sük van. A kiemelkedő eredményt

pest, de mi ennek is örültünk. Min
den segítséget elfogadunk. A ver
senyzőink hírüket viszik a cégek
nek, akik támogatnak bennünket. 
Ugyanazok a reklámlehetőségek

A Kecskeméti Bowling SE versenyzői

lég szponzort 
keresnek és min
den segítő szán
dékot szívesen 
fogadnak. A leg
jobbak mellett 
gondolunk a 
kezdőkre, az 
utánpótlásra is.
Célunk a városi 
amatőr bajnok
ság beindítása és 
az egyesületen 
belül egy ifjúsá
gi csoport létre
hozása. Azokat a 
gyerekeket vár
juk ide, akiket 
versenyszerűen 
érdekel a bow
ling. A sport
egyesületnek 
bárki tagja lehet, 
aki jelentkezik 
és befizeti a tag
díjat. így lehető
sége van hetente 
két alkalommal 
részt venni a kö
zös edzéseken.
Ezért a négy - 
négy óráért kü
lön fizetni nem 
kell. Az alapfel
szerelést, cipőt, 
golyót minden
kinek biztosítja 
az egyesület. A 
tagoknak szok
tunk szervezni 
egyesületen be
lüli házibajnokságokat is.

- Ez egy költséges sportág...
Valóban. Egy versenygolyó 50-

elérőknek az 
egyesület nyújt 
ebben támoga
tást, az eredmé
nyességtől füg
gően. Viszony
lag magasak a 
pályadíjak, de a 
fenntartás, az 
üzemeltetés 
ilyen szintű és 
minőségű bizto
sítása igen sokba 
kerül. Az egye
sületünknek van
nak támogatói. A 
legnagyobb 
szponzorunk az 
AGRIKON Vál
lalatcsoport. Ő 
finanszírozza az 
edzések költsé
gét, a pályadíja
kat. Ezenkívül 
több kisebb cég
től kapott támo
gatásból, tagdí
jakból fizetjük a 
versenyzők uta
zási költségeit, a 
nevezési díjakat. 
Maga a Bowling 
Centert üzemel
tető cég is jelen
tősen támogatja 
az egyesületet, 
valamint több 
magánszemély 
is. A minőségi 
munkához eb
ben a sportág

ban is pénz kell. Kaptunk önkor
mányzati támogatást, igaz nem túl 
sokat az éves költségvetéshez ké-

Török László válogatott versenyző, 
játékosedző. 289 fa a legjobbja. Két 

pályacsúcsot tart a Kecskeméti 
Bowling Centerben.

megvannak, mint más sportágak
ban. Jelenleg KBSE néven indu
lunk a versenyeken, de névadó 
szponzort is szívesen látunk.

- A sportegyesületi tagokon kí
vül kik támogatják a Bowling 
Centert?

Ma már sokan felismerik a lehető
séget, hogy a bowlingozás mennyi
re jó kikapcsolódás, szórakozás. 
Családok, baráti körök, cégek szer
veznek itt összejöveteleket. 
Nagylétszámú állófogadást, zenés, 
táncos esteket is szoktunk rendezni, 
és mindebbe belefér egy kis 
bowlingozás is. Maga a játék a kö
zépkorosztályt vonzza, de egyre 
több az érdeklődő fiatal is. Nekik 
délutánonként diákigazolványra 
kedvezményt adunk.

- Az elmúlt tanévben volt egy 
akciójuk is...

Igen, tavaly elindítottuk a diák 
bowling szervezését, ami abból állt, 
hogy egy-egy osztály a testnevelési 
óra keretében itt megismerhette és 
kipróbálhatta a játékot.

- Tervezik-e ennek folytatását?
Most lesz majd az egyesület köz

gyűlése és ott dől el, hogy van-e rá 
anyagi keret. Az egyesület tagjai 
döntik el, hogy milyen formában 
fogjuk az utánpótlás kiválasztását, 
nevelését megszervezni, a rendel
kezésünkre álló anyagi eszközöket 
hogyan, milyen formában használ
juk fel.

Mindig és minden
ben a közgyűlés dön
tése az iránymutató.

írta:
Zsámboky Anna

ORSZÁGOS NŐI SPORTFESZTIVÁL
"Ép testben ép lélek" vallotta az 

ókori filozófia. A gyakorlatban ez 
csak a férfiak hitvallása lehetett, 
mivel ők voltak azok, akik a mun
kájuk mellett rendszeres testgya
korlással megőrizhették egészségü
ket és kiegyensúlyozottabban élhet
tek.

És hol van a nő? - akinek a fér
fiak szerint mindig - szépnek, 
üdének és csinosnak kell lennie?

A nők a rendszeres házimunka

mellett egyre többet vállalnak 
olyan munkákat, amelyeket eddig 
csak férfiak végeztek. Ahhoz, hogy 
a nők munkájuk mellett rendszere
sen tudjanak sportolni, biztosítani 
kell számukra a lehetőségeket.

A testileg-lelkileg egészséges nő a 
családját, környezetét, munkahely
ét is befolyásolja, alakítja.

A 10 éves fennállását ünneplő

Magyar Szabadidősport Szövetség 
szeptember 12-én, Budapesten, az 
FTC Népligeti Sportcentrumában 
rendezte meg az Országos Női 
Sportfesztivált mintegy ezer részt
vevővel.

Ez a fesztivál azoknak a nőknek 
szólt, akiknek a rendszeres mozgás, 
a sportolás, az egészséges táplálko
zás, a szabadidő okos és kellemes 
eltöltése nem holmi szólam, hanem 
életformájukká akarják tenni.

Fitness és aerobik edzők, táplálko
zási szakemberek, kozmetikusok, 
fodrászok segítették a hölgyeket a 
megújulásban.

A kecskeméti lányokat-asszonyo- 
kat az ugyancsak 10 éves Napsugár 
Szabadidősport Egyesület szerve
zésében, Sugár György elnök veze
tésével, egy 20 fős hölgykoszorú 
képviselte ezen a derűs, felejthetet
len ünnepnapon.
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SPORTRÓL, POLITIKÁRÓL

Beszélgetés Kelemen Attilával

A kettesfogathajtó világbajnok
ság romániai csapatának vezetője 
egy erdélyi lovas, dr. Kelemen Atti
la, RMDSZ parlamenti képviselő, 
a mezőgazdasági bizottság alelnö- 
ke (civilben állatorvos). A maros
vásárhelyi illetőségű politikus
sportember is jelölt volt a közel
múltban lezajlott Maros megyei 
RMDSZ elnökválasztáson. (Ezt a 
tisztet végül is dr. Kincses Előd 
ügyvéd nyerte el.) Készséggel, de 
nemcsak felhőtlen örömmel vála
szolt kérdéseinkre.

- Pár hónappal a helyi RMDSZ 
választás politikai izgalmai után 
és rövidesen elinduló romániai 
választási küzdelmek előtt, mi
lyennek értékeli az otthoni, ro
mániai-erdélyi közéleti helyzetet, 
a magyarság érdekérvényesítési 
lehetőségeit?

- A kérdés bonyolultsága miatt 
csak kis kerülővel válaszolható 
meg. Meggyőződésem, hogy az 
RMDSZ egységét féltőknek kevés
sé van igazuk, hiszen itt egy nem
zetiségi azonosság alapján szerve
ződő pártról van szó. Ugyanakkor 
szerteágazódó és ellentmondásos 
is, hiszen ennél fogva munkaadó és 
munkavállaló, egyetemi tanár és 
földműves is érdekei érvényesítését 
várja tőle. Nekünk arra kell töre
kednünk, hogy a nagy kérdések 
kapcsán - mint pl. a választások 
időszaka - legyen meg a világos ve
zetői akarat, az egység és a töme
gek megmozdításának képessége. 
De ez nem feltétlenül jelent állan
dó, mindenben meglévő egységet, 
mint ahogy a kifelé hangoztatott el
lentétek sem olyan mélyek, mint 
azt hiszik. Nagy kérdésekben tehát 
van egység és ez nem bontható 
meg. Született optimista ember
ként, a civil szférából politizálásba 
sodródott parlamenti képviselőként 
mondom, hogy nem kell az érdeke
iket ismerő erdélyi magyarokat 
ezügyben nagyon félteni, megvan a 
magukhoz való eszük. Persze ezen. 
az úton azért talpraesett vezetés 
kell, hogy kalauzolja őket, Maros- 
vásárhelyen is, meg mindenütt Er
délyben.

- Mindenki "Európába igyek
szik". A sport, és kulturális diplo
mácia, a civil világ egymásközti 
kapcsolatai - nevezetesen ez az 
esemény is - mennyiben segíthe
tik ezt? Ön a román csapat veze
tőjeként, de egyben magyarként 
is, hogyan érzi magát?

- Romániában nagyon magyar 
sportnak számít a fogathajtás, a tel
jes csapat magyar nevekből áll. Saj
nos nem minden esetben öröm ez. 
Otthon azért nem kapunk segítsé
get, hogy ez egy "magyar dzsentri, 
nacionalista sport". Persze ez egy 
üzlet is. Az a ló, amellyel most 
Adám Vilmos nyert, azt Fogarason 
tenyésztették és segítségünkkel ke
rült ide és a két Lázár fiú tehetségé
vel nevelték erre a szintre. Noha 
nem potom áron vették meg, otthon 
az is baj, hogy miért a magyarok a 
barátaink. Itt is vannak olyanok saj
nos - szerencsére nem mindenki, és 
ezen igyekszünk túltenni magunkat 
-, akiknek a szemében mi vagyunk 
a hülye románok. Ezt a keserű piru
lát, mint erdélyi magyarnak - benne 
négy év kosárlabda válogatottság 
emlékeivel is -, sajnos máskor is le 
kellett nyelnünk. Sokan a két or
szág közötti senki földjén szeretné
nek tudni bennünket, mindkét olda
lon. Reméljük, hogy a kultúra és a 
politika demokratizálódása idővel 
ezeket a dolgokat is a helyére teszi. 
Mi szeretnénk magunkat jól érezni 
és inkább a sok kedves baráti gesz
tust megőrizni, amelyben szeren
csére szintén részünk volt.

Utóirat: Próbáltam kicsit konkré
tabban megtudni Kelemen Attilától, 
kik és mivel okozták ezeket a fáj
dalmas pillanatokat nekik. Annyit 
sikerült csak megtudnom, hogy 
nem egy versenybíróra vagy a szál
lodaportásra, hanem náluk sokkal 
komolyabb beosztású itthoni ma
gyar sportvezetőre, sportemberre 
gondolt. Ő vélhetően 
sajnos nem teszi meg, 
ezért helyette is bo
csánatot kérünk, ked
ves erdélyi barátaink.

Irta:
Kerényi György

Időjárás-előrejelzés szeptemberre
20-24-ig: Folytatódik a nyáriasan meleg idő, de a délutáni óráktól 

többfelé megnövekvő felhőzetből, már egy-egy zápor, zivatar is kiala
kulhat. A szél változó irányú mérsékelt marad, csak zivatarok környeze
tében várhatók erős széllökések.

Becsült hőmérséklet reggel: 11 és 16 C°, délután: 23 és 28 C°
24-27-ig: A közeledő hidegfront előtt, melegfronti hatás várható, fül

ledt, párás, meleg levegő érkezik. Hatására élénk DNy-Ny-i szélre, dél
utántól sokfelé záporokra, zivatarra kell számítani. Helyenként jelentős 
mennyiségű csapadékkal.

Becsült hőmérséklet reggel: 13 és 16 C°, délután: 21 és 26 C°
27-30-ig: Az érkező hidegfront hatására, heves zivatarok alakulnak ki, 

erős Ény-É-i széllel, egyes zivatarokat orkán erejű szél kísérhet. Jelen
tős mennyiségű csapadék, csak elszórtan, kisebb területeken várható. 
Becsült hőmérséklet reggel: 8 és 12 C°, délután: 15 és 18 C°

Ingyenes dán nyelvtanfolyam
Kezdő csoportok időpontjai: 

kedd: 18.35-20.00 és péntek 
16.30-17.55. Haladó csoportok 
időpontjai: kedd: 17.00-18.25 és 
péntek 18.05-19.30.

Jelentkezés: 1999. szeptember 
21. 18.00 Dán Kulturális Intézet
ben, Cím: Kecskemét, Zimay L. u. 
4., tel / fax: 323-923.

Emlékműsor
Október másodikén az Erdei Fe

renc Általános Művelődési Köz
pontban 14 órai kezdettel '56-os ün
nepi műsort ad a Bács-Kiskun Me
gyei Költők és írók Baráti Köre.

Irodalmi vetélkedő
A kecskeméti Katona József 

Könyvtár, a Magyar Irodalomtörté
neti Társaság kecskeméti csoportja 
és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon 
Móra Ferenc születésének 120. Év
fordulója tiszteletére háromfordu
lós játékot hirdet 3-4. osztályos 
gyerekeknek. Az októberben kez
dődő játékban az író életének hely
színei, környezetének kedves sze
replői, tárgyai elevenednek meg. 
Jelentkezni az Ifjúsági Otthonban 
lehet 1999. szeptember 30-ig, tízfős 
csoportok részvételével.

Gratulálunk hozzá!
Mostanában egyre többet hallom.
Mostanában egyre több olyan ember mondja nekem, aki régeb

ben szívből utált, és legszívesebben lelőtt volna, nehogy rossz ha
tással legyek a gyerekére, vagy a szépérzékére, vagy a felesége 
mellett tartott két szeretőjére, vagy a kutyájára, vagy a macskájá
ra, vagy az asztráltestére, vagy mit tudom én.

Ezek az emberek régen mind a barátaim voltak.
Aztán féloldalasra vágattam a hajam.
Aztán mindenki azonnal a világ testén tátongó gennyes fekély

nek kezdett tartani, akit legjobb lenne elpusztítani, de legalábbis jó 
messziről elkerülni, a fertőzésveszély elkerülése végett.

Megjelent néhány cikkem az újságban, alatta fényképpel.
Féloldalasra vágott hajjal.
És akkor már senkit sem érdekelt.
A lényeg már csak az volt, hogy ott vagyok az újságban. És ak

kor biztos valami nagy ember lehetek!
Milyen kiváló gondolatok!
Micsoda fogalmazási készség!
Ez a gyerek! Hűha!!
Gratulálunk hozzá, kedves anyuka, pedig másfél éve alig győz

tük kritizálni!
Gratulálunk a cikkeidhez, pedig felét sem olvastuk!
Az igazi barátaim soha nem mondták.
Ők mindig tudták, hogy ki vagyok.
Ők mindig tudni fogják, bárhogyan álljon is a ha

jam.

Braunitzer Gábor

Európa itt volt Kecskeméten
Augusztus 30-án indult, és szep

tember 19-ig tartott a kecskeméti 
Nemzetközi Kerámia Stúdióban - 
a Magyar Iparművészeti Főiskola 
életében is első - az Európai Unió 
által finanszírozott Szókratész 
projekt 4 ország 16 diákjának 
részvételével, nemzetközi mű
vész-tanár gárda irányításával.

A Dán Design Főiskola, a Göte- 
borgi Egyetem és az Izlandi Mű
vészeti és Iparművészeti Főiskola 
hallgatói, a hazai végzős diákok
kal együtt jelentős magyar művé
szek - Geszler Mária, Antal And
rás, Kecskeméti Sándor - de
monstrációi nyomán, kísérőtaná
raik vezetésével különböző fatü
zes égetéseket, és a közép-európai 
kézműves hagyományokat tanul
mányozták.

A közös munka befejezése előtt 
faggatjuk kísérőtanáraikat tapaszta
lataikról:

Bibi Forsman (Svédországból):
Nagyon izgulok most az égetések 
előtt, bár az igazi eredményeit en
nek a projektnek inkább a hallgatók 
jövendő életútjában remélem kitel
jesedni. Az biztos, hogy igen szor
galmasak voltak, rengeteget dol
goztak, és a különböző országokból 
érkező hallgatók szemmel látható
an erősen inspirálták egymást. Na
gyon érdekes volt megfigyelni, 
hogy az eltérő módon képzett hall
gatók mennyire másképpen hasz
nálják az eszközöket, anyagokat. E 
közös munka után mindannyian bi
zonyosabbak vagyunk mint koráb
ban, hogy a kézműves alkotói mód, 
személyessége és egyedisége okán 
a jövő évezredben is virágozni fog.

Lisbeth Voigt Durand (Dániá
ból): Számomra is az volt talán a 
legérdekesebb, hogy mennyire 
meglátszik a diákokon az oktatás
metodikai különbség. Nálunk a 
skandináviai intézményekben vi
szonylag sok tanártól tanulhatnak 
aránylag rövid ideig, s így nem 
csak hogy módjuk van a választás
ra, hogy mindenkitől a legjobbat 
vegyék át, vagy tanulják el, hanem 
szinte rá is kényszerülnek. A ma
gyar diákok - bár lehetséges, hogy 
elmélyültebben - de főleg gondola

Probstner János igazgató a külföldi hallgatókkal a Stúdió udvarán

ti szempontból egyöntetűbben feje
zik ki magukat. E különbségnél ta
lán csak az azonosság fontosabb: 
mindenütt ugyanazok a világnézeti 
és technikai problémák szorításá
ban kell a világ kihívásainak meg
felelniük. Meglepő volt számomra, 
hogy e tekintetben mennyire egy
formák.

Jóna Gudvardardóttír (Izland
i u l ): Több mint egy évtizede okta
tok itt is, ott is, valóban lényegesek 
a különbségek a skandináv és a ma
gyar hallgatók között.

Míg Magyarországon komoly tör
ténelmi, irodalmi ismeretekkel, a 
hagyományoknak elkötelezetten - 
melyek kreativitásukat is gyakran 
gúzsba kötik - kezdik a főiskolát, 
addig a skandináv diákok olykor kí
nosan keveset tudnak saját kultúrá
jukról és valóban minden kötöttség 
híján, szabadon kreálnak. Európát 
pedig nemcsak jelene teheti egysé
gessé, hanem tradícióiban már az 
is. Ezekből a hagyományokból volt 
nagyon jó a hallgatókkal közösen 
újra felfedezni valamennyit.

A hallgatók feldobottan, egymás 
szavába vágva válaszolnak kér
déseimre:

- Meglepő volt számunkra, hogy 
ennyiféle technika állt rendelkezé
sünkre és ilyen sokféle szabadtéri 
égetéssel próbálkozhattunk. - Ilyen 
segítőkész és jól képzett technikai 
segítőkkel sehol sem találkoztunk, 
sokat tanultunk tőlük is. - Kecske
mét is nagyon érdekes volt, most

nem sikerült igazán megismernem, 
feltétlenül visszajövök mégegyszer. 
- Fantasztikus társaság jött össze, 
biztosan tartani fogjuk egymással a 
kapcsolatot. - Remélem lesz folyta
tás, az utánunk jövő évfolyamok 
legjobbjai is eljöhetnek majd jövő
re, - csak egy kevésbé 
zsúfolt első hetet 
szervezzenek szá
mukra!

írta:
Hideg Antal

Lapunk megvásárolható a város és 
környéke újságárusító helyein, in
gyen hozzáférhető a közintézmé
nyekben, valamint ingyen megren
delhető a szerkesztőség címén, tele
fonján.

Lapzárta: 15-én, megjelenés 20-án

Kecskeméti közéleti lap
Alapította: Kerényi György 

Szerkesztő: Nagy Mária 
A szerkesztőség címe: 6001 Kecskemét 
pf.: 483. Ceglédi út 38. Tel./Fax: 76/410- 
260, 485-720. Telefon: 06-30/928-25-17 
Támogatóink: Autóüveg Kft., Canada 
Petrol, Elektrocenter (K.E.K. Kft.), 
Zephyr Kft. és még többen.
Kiadja: az Extra Piac Kft. 6000 Kecske
mét, Petőfi S. u. 1/a. Felelős kiadó: Szé
kely Zsolt. Előkészítés: Hegedűs József.

99 1705 -  Közlönynyomda, Lajosmizse 
Felelős vezető: Burján Norbert igazgató. 
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