Pongi, a Bagolyban

Pályázat az Európa-díjra
Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése Európa-díj elnyerésére
pályázatot írt ki azon helyi és regi
onális önkormányzatok számára,
amelyek élen járnak az európai
Ha egyszer mese íródna a kecske
méti gyerekeknek, amelyben kellő
képpen keveredik az érdekfeszítő
történet a hasznos tanulságokkal,
lehet, hogy ezzel a címmel jegyez
né szerzője. Meseszerű már az is,
hogy a szenvtelen-rideg doktor úr

képet elsöpörve Pongi-doki bátor
volt tekintélyét arra alapozni, hogy
barátja lesz kis pacienseinek, sőt
egy egész kis centrumot hoz létre,
ahol nemcsak a test, hanem a lélek
egészségét is gyógyítja.
Minderről bővebben a 5. oldalon.

egység gondolatának népszerűsíté
sében. A díj a következőkből áll:
trófea, melyet a nyertes egy éven
keresztül birtokol, bronzérem, per
gamen oklevél és ösztöndíj a nyer

tes önkormányzat egy vagy több fi
atalja európai tanulmányútjának fi
nanszírozására. A közgyűlés úgy
határozott, hogy Kecskemét pályá
zik a díjra.

SOKSZOROS ÜNNEP VOLT

PILINSZKY DÍJASOK
A keresztény szellemiségű költő Pilinszky János tiszteletére 1990-ben
alapított díj célja, hogy a kiemelkedő szakmai teljesítmény mellett a nem
zeti kultúra védelmében és gyarapításában kifejtett tevékenységet, vala
mint a keresztény nemzeti értékek ápolását és terjesztését elismerje és
egyben ösztönözze a pedagógia és a művészet területén. A idei díjak átadá
sára október 28-án került sor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat har
madik emeleti tárgyalójában ahol a több mint húsz javaslat közül öten kap
ták meg az alapítvány szakmai kollégiumának kitüntető elismerését.
tó és újságíró. Kecskeméten él
és 1941 óta publikál napilapok
ban, folyóiratokban, többek kö
zött jelentek meg írásai a
Herczeg Ferenc által szerkesztett

Új időkben, a Petőfi Népében és
a Forrásban. Fordított Gorkijt,
Csehovot és tizennégy önálló
verseskötete jelent meg, a leg
utóbbi 1997-ben Betűk árnyéka
cimmel.

Juhász István a kiskunfélegy
házi Móra Ferenc Gimnázium ta
nára. Humán értékek iránt elkö
telezett pedagógiai munkássága
mellett helytörténeti és irodalomtörténeti kutatásokat folytat.

Több cikke és tanulmánya gaz
dagítja és szolgálja Petőfi és Mó
ra szellemi örökségének, a város
hoz fűződő kapcsolatuknak fel
dolgozását és emlékük ébren tar
tását.

Tóth Imréné a kecskeméti
Kada Elek Szakközépiskola ma
tematika-fizika szakos tanára
ként kezdte pályáját. Nem csak
kiváló és igényes nevelő, de
igazgatóként az irányítás, az ok-

tatáskorszerűsítés és fejlesztés
területén is eredményes munkát
végzett, így az iskola jól illeszke
dik a város oktatási rendszerébe
és szakmailag is jelentősen meg
erősödött.

Tóth Imre a Kada Elek Szakközépiskola matematika, fizika
és számítástechnika szakos taná
ra. A reál tudományok elkötele
zettje és tanított korábban a
GAMF-on és a Katona József

Gimnáziumban is. Hatékony és
eredményes nevelő munkáját bi
zonyítja, hogy hallgatóit sikere
sen készíti fel a felvételi vizsgák
ra. "A megye legeredményesebb
felkészítő tanára" cím birtokosa.

Szabó Pál festőművész, a Ta
nítóképző Főiskola tanára. Mű
veivel kiérdemelte a Magyaror
szágon megszerezhető legmaga
sabb szintű szakmai minősítést.
Képes festészetében magas szín

vonalon megjeleníteni az isten
kereső ember küzdelmeit és ren
díthetetlen hitét, így méltóan
képviseli Pilinszky szellemiségét
a kortárs magyar képzőművé
szetben.

Antalfy István költő, műfordí

Jöhet a Mikulás!
Kedd este kezdett havazni, szerda
reggelre vastag hóréteg telepedett a
hosszú ősz okán még lombos bokrokra,
fákra. A gyerekeknek nem számított,
hogy az első hó még igencsak vizes, ké
szültek a hógolyók, kezdődhetett a téli
örömök élvezete. A felnőttek öröme
már nem ilyen felhőtlen, ki a gázszám
lára gondol, ki arra, hogy meddig tart a
beszerzett tűzifa, szén. A hóeséssel vég
képp befejeződött az ősz, hamarosan
jön a Mikulás. Mit hoz majd 1999. de
cember 6-ra virradóra a kitett cipőcskékbe, csizmácskákba? Mit gondol, ha
hiába keresi a gyerek fényesre bokszolt
lábbelijét, helyette átázott, szakadt, kí
nai boltban vett olcsó és büdös "sportci
pőt" talál? Mit gondolnak azok a szü
lők, akik a legkisebbik csokimását tud
ják csak megvenni, s azzal a magyará
zattal ütik el a dolgot, hogy a szeretet
ünnepein az ajándék csak jelkép, nem a
lényeg. Miklós püspök ma igencsak

aktuális szent: kiskorú lánykák árulják
testüket buszmegállókban, s a
fogvacogtató estéken aligha gondolnak
a Mikulás-hagyomány eredetére. Ama
egykori pap arannyal telt erszénye tette
lehetővé a szegény lányoknak, hogy
tisztességgel férjhez menjenek...
Virgács is kellene, Mikulás, érdemek
szerint.

írta: Nagy Mária

Nemzeti ünnepükön, a városi koszorúzáson, a Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület képviselői is
elhelyezték a megemlékezés virágait a Kossuth szobornál.
Október 22-24. között Kecskemét
vendégül látta a legfiatalabb test
vérváros, Marosvásárhely hat
vanhat tagú delegációját. A Kecske
mét-Marosvásárhely Baráti Kör
Egyesület szervezésében, és szinte

megszámlálhatatlan sok támogató
segítségével létrehozott kölcsönös
bemutatkozási lehetőség vendégek
nek és vendéglátóknak egyaránt re
mek alkalomnak bizonyult a barát
ság elmélyítésére, a kölcsönösen

hasznos kapcsolatok továbbépítésé
re. Az eseményekről képes tudósí
tás található a 8-9-10. oldalon. Kö
szönettel közreadjuk a rendezvényt
támogatók névsorát is, ösztönözve
másokat is a jócselekedetekre.

‘ubileum a Piaristáknál
A cserké
szet az aktualitását soha
nem fogja elveszíteni, hiszen a
gyermekeknek és fiataloknak célt
adni ma talán időszerűbb, mint bár

mikor. Ezért fáradozik az a
jónéhány ember, aki zöld nyakken
dőt és cserkészinget húzva megün
nepelte a Piarista Gimnázium dísz
termében a 118. sz. Kalazancius
cserkészcsapat újjáalakulásának ti

zedik évfordulóját. A műsor egy
nyári tábor hangulatát idézte, kürt
szó, zászlófelvonás, próza, ének,
mókák... Szép ünnep volt.
Faragó Klára
cserkészvezető

Közmeghallgatás a Városházán
November elején közmeghallgatást
tartott a városházán dr. Szécsi Gábor
polgármester. A közgyűlést követő
eseményen a képviselők többsége is
részt vett. A kecskemétiek szokás
szerint nem túl nagy számban jöttek
el, és szokás szerint keveredtek az
egyéni problémák a nagyobb közös
séget vagy a város egészét érintő kér
désekkel.
A közmeghallgatások egyik tanul
sága - ha vannak tanulságai egyálta
lán -, hogy mindig akadnak állampol
gárok, akik kénytelenek a város első
emberének segítségét kérni olyan
ügyekben, amelyeknek, igazság sze
rint, el sem kellene jutniuk idáig.
Normális hivatali ügymenetben, a
polgármester beavatkozása nélkül is
tisztázni lehet(ne) őket. Mint például
egy melléképület lebontásának kér
dését. Vagy annak az idős házaspár
nak az ügyét, akiket közterületi vil
lanyvezetés címén "faragtak ki" a há
zukból. A falbeázással járó munkála
tok vezetője titoknak minősítette a ki
vitelező cég nevét, a panaszosok sze
rint csak a dr. Szécsi Gábor által - ál
lítólag - aláírt engedélyre hivatko
zott. Sőt, közölte: mivel a ház oldala
közterületi?), mehetnek, ahová akar
nak, rajtuk az isten sem segíthet.
A kecskemétiek sokféle témát fel
vetettek a közmeghallgatáson. Sinkó
Lajos azt sérelmezte, hogy a görkorcsolyásokat és a BMX kerékpároso
kat nemigen övezi megbecsülés a vá-

ros sportéletében és a hivatal részé
ről, pedig világbajnokok is vannak
közöttük. Nem hoznak szégyent
Kecskemétre - hangsúlyozta Sinkó
úr-, és nem ők azok, akik a járókelők
testi épségét veszélyeztetik a belvá
rosban.
Varga úr, aki Talfájáról jött, a külte
rületeken élők panaszát tolmácsolta:
soha ilyen rosszak, jóformán járhatat
lanok nem voltak az utak arrafelé,
mint az idén. Firtatta, lesz-e pénz a
tanyák további villamosítására, és va
jon mikor fognak járőrözni a rend
őrök a tanyás területeken is ? Az ott
élők félnek, nem érzik biztonságban
magukat. Van ugyan polgárőrség, de
nem mindig telik a drága benzinre. (E
tekintetben, úgy látszik, egy cipőben
járnak a rendőrséggel.)
Bogdán Károly a műkertvárosiak
nevében kért szót. A kerület rákfené
jének nevezte a vadasparkot, mond
ván: ami ott van, az nem állatkert, ha
nem állatkínzás. Ha az önkormányzat
nem tudja tisztességgel fenntartani a
parkot, miért nem számolja fel? A
"barakk-város" a Műkert másik szé
gyenfoltja. Oda sötétedés után a rend
őrök sem mernek bemenni, gyanús
külföldi figurák viszont annál in
kább- háborgott Bogdán úr.
Ambrus Zoltán a Belvárosban élők
régi panaszát hozta fel ismételten.
Húsz éve nem épültek itt parkolók és
garázsok, a hiányuk egyre nyomasz
tóbb. Két évvel ezelőtt is felvetették

ezt a kérdést, mondta Ambrus úr, de a
városházán azóta is fagyasztják a té
mát. Véleménye szerint a városrende
zési bizottság sem áll a helyzet ma
gaslatán. Vagy nincs ötletük, hol le
hetne garázsokat kialakítani, vagy
nem túl szerencsés ötleteik vannak:
éppen csak felavatott játszótér alá
akarnak mélygarázst, vagy olyan
helyre, ahol százéves fákat kellene
kivágni.
Szóvá tették még a Róbert Károly
körúti balesetveszélyes átjárót, a Bé
ke-fasori környezetszennyezést, a
Petőfi városi úgynevezett Vízmű-an
tenna ügyét, a Mindszenti körút közvilágítását. Zsíros László azt javasol
ta, nevezzék el a város szülöttéről,
Latabár Kálmánról a Városi Mozit.
Amennyiben, persze, városi mozi
marad, és az épületet nem adják el.
A polgármester azért örülhetett is
kicsit a közmeghallgatáson, hiszen
többen csak köszönetüket kifejezni
jöttek el. Kovácsné Perlaki Edit, tár
sasházi közös képviselő a fűtéskor
szerűsítéshez nyújtott, lakásonkénti
20 százalékos támogatást köszönte
meg a képviselőknek, Tóth Árpád, a
Széchenyivárosi
Közösségépítő
Egyesület elnökségének tagja az
egyesületnek nyújtott segítséget.
A köszönethez mindketten hozzá
tették: a képviselők legyenek oly szí
vesek, és ne feledkezzenek meg róluk
a 2000. évi költségvetés tárgyalása
kor sem.

B ú csú H id eg A n ta ltó l A reformáció utolsó hajtása
Fiatalon, váratlanul elment közü
lünk egy ember: az egyik legtisz
tább, legbecsületesebb, akivel vala
ha is találkozhattam.
Költő volt, nagy tehetségű. Első
verseit még diákkorában mutatta
meg nekem, jó harminc éve, az ál
talam akkoriban vezetett önképző
kör valamely foglalkozásáról haza
felé bailagóban. Találkozásainkból
szinte észrevétlen átmenettel ala
kult ki a baráti, pályatársi kapcso
lat. Fájdalmasan rövidre szabott
életútjára, emberi jellemére vissza
tekintvén büszke vagyok rá, hogy a
bizalmába fogadott.
Gyógyíthatatlan betegsége- amely
élete utolsó szakaszában a kerekes
székhez láncolta- romolhatatlan
tisztességgel párosult. Soha nem a
maga hasznára vadászott, a mások,
a köz javát igyekezett szolgálni
mindenkor. Bizonyára ezért nem
tudott rajta rontani a politika sem.
Türelemmel, szinte derűvel hor
dozta - most már mondhatjuk így:
- reménytelen állapotát, panasz
kodni, siránkozni sohasem hallot
tam. Lelkierejére nehéz perceim
ben sokszor kellett röstelkedve
gondolnom.

Anti, Hideg Anti, szörnyű ez a
végleg beállott múlt idő.
Egyetlen szemrehánynivalóm len
ne irántad: az, hogy a versírást fél
behagytad. Ennek magyarázatául
viszont két napja mondta el hazalá
togató Péter fiam (aki - lám csak
mint adják egymást kézről- kézre a
dolgok! - a Te önképzőkörödbe járt
hajdan): azért nem írsz már versetmondtad neki-, mert az olvasó úgy
is mást olvas ki belőle, mint amit
beleírtál.

Ez is egyenes beszéd volt, Hozzád
illő, még akkor is, ha a végkövet
keztetéssel nem értünk, nem érthe
tünk egyet.
Napról - napra, hétről - hétre ha
logatott találkozásaink most már
végképp elmaradnak. S erre nincs
mentségem.
Képtelenség Rólad múlt időben
szólni. A jelen most csak ennyi: si
ratlak.
Siratlak.
Buda Ferenc

Kálmán Lajos temetése

Az unitáriusok elődeinek lehet te
Az 1568. évi tordai országgyűlé
kinteni Arius követőit, akik a IV-V. sen Dávid Ferenc vezetésével ki
században éltek, több európai ál mondták a vallásbékét a négy be
lamban rövid ideig az uralkodó val vett felekezet (katolikus, evangéli
lás követői voltak, de aztán a val kus, református, unitárius) között,
lásküzdelmekben alul maradtak. Az amely abban a korban a vallási tü
ő viszontagságuk jelenik meg Az relem egyedülálló dokumentuma
ember tragédiájában a konstantiná volt.
polyi színben.
Legnagyobb számban Erdélyben
A reformáció idején antitrinitári- élnek unitáriusok, nagyobb részben
usoknak, szentháromság-tagadók a Székelyföldön, kisebb részben a
nak nevezték őket. Olaszországban, nagyvárosokban, főleg Kolozsvá
Svájcban, Németalföldön, Lengye ron és környékén, a régi Aranyos
lországban, Magya
széken. Hagyományo
rországon és Erdély
san mind magyarok.
ben jelentkeztek híve
Ezen kívül jelentős
ik.
számban találhatók
Nemzetközi
hírű
hitbéli rokonaik az
prédikátoraik többek
Egyesült Államokban,
között a Lengyelor
Nagy-Britanniában és
szágban és Erdélyben
Hollandiában.
is tevékenykedő olasz
Kecskeméten is van
Blandrata György, Sü
egy kicsiny gyüleke
tő András Csillag a
zet, főleg erdélyiekből
máglyán című drámá
áll, akik évente hat is
jából is ismert spanyol
tentiszteleten gyűlnek
Szervét Mihály, aki
össze.
Kálvin harcostársából
Dávid Ferenc püspök
lett ellenfele.
(Az is
A magyar unitáriusok legjobban tentiszteletek pontos
Dávid Ferencet tisztelik, aki kalan idejéről és helyéről
dos életútja során négy vallásnak is tájékoztatást nyújt
volt papja, háromnak püspöke. Balázs
Mihály
Mindez nem karrierista személyisé 76/417-932)
get takart, hiszen nem a győztes fe
lekezetekhez csapódott, hanem
írta:
mindig az ereje teljében lévőt hagy
Szeberényi Gyula Tamás
ta el a reformáció újabb hullámai
nak meggyőző hatására. János
A reformáció napján, amikor a
Zsigmond fejedelmet is az unitarizmus mellé állította Kolozsvár római katolikus és az evangélikus
magyar lakosságával egyetemben. egyház képviselői aláírták a meg
Az új fejedelem, Báthory azonban békélés dokumentumát, a kecske
üldözte a vallásújítókat, Dávid Fe méti, széchenyivárosi kápolnában,
renc életét a dévai börtönben fejez a katolikus vasárnapi misén, előbb
Kiss János evangélikus, majd Tóth
te be 1579. november 15-én.
János református lelkész szolgált-

Nyolc évtizedes évfordulók

A végső tiszteletadáson többszázan vettek búcsút Kálmán Lajostól a református temetőben.
A zeneoktatás, a zongorán való
virtuóz játék, az emelkedett orgo
namuzsika szeretete mellett a nép
rajz, a népzene, a népdalkincs je 
lentette számára a teljes életet, a
művészi alkotómunka örömét.
Kórusaink műsorán még ma is - és
reméljük, a közelebbi és távolabbi
jövőben is - találunk Kálmán Lajos
- népdalfeldolgozásokat, hallhatjuk
a Homokhátság pusztáinak népda
lait.
Tanár úr volt a kezdeményezője,
szorgalmazója, kitartó szervezője a
kecskeméti népzenei találkozók
nak, amelyeken a szűkebb régió - a

bugaci, helvéciai, nyárlőrinci éne
kesek - sokan közülük éppen Kál
mán Lajos felfedezettjei - mellett
élőben hallhatta a szép számú kö
zönség a messzi Székelyföld dalait
is, hiteles előadók tolmácsolásában.
Kálmán Lajos tanár úr dolgozni,
tanítani, alkotni szeretett. Életfelfo
gása, egész élete a lobogás volt, su
gárzó hivatástudattal, elkötelezett
séggel, ez hajtotta, űzte újabb és
újabb célok elérésére.
Rengeteget alkotott, életművét
mégsem tudta egészen befejezni:
szellemi hagyatékának teljes fel
dolgozása, mérhetetlen mennyiségű

kiadatlan gyűjtéseinek megjelente
tése az utókor, az általa oly féltő
gonddal nevelt és szeretett fiatalabb
nemzedék feladata lesz.
Most itt csak annyit tehetünk még,
hogy hittel ígérjük, nem hagyjuk
veszendőbe menni ezt az örökséget.
Fájó szívvel búcsúzunk a zene vá
rosának nagy halottjától, akinek
élete zenével volt tele, aki maga
volt a zene.
(Elmondta dr. Kálmán Lajos te
metésén a városi magisztrátus és a
Tanítóképző Főiskola nevében dr.
Janurik Tamás főigazgató - részlet.)

Iskolaszékek prolongálva
A közoktatásról szóló, 1999-ben
módosított törvény úgy rendelke
zik, hogy az iskolákban iskolaszék
alakulhat, de nem kötelező a meg
alakításuk, illetve a már megala
kultak további működtetése.
Kecskeméten jelenleg csak három
általános és hat középiskola kíván
ja továbbra is működtetni iskola
székét, amelyekbe az önkormány
zat, mint fenntartó, képviselőket

delegálhat. Az 1999/2000. tanévre
a képviselőtestület az alábbi sze
mélyeket bízta meg a kilenc intéz
ményben fenntartói képviselettel:
Hertelendy László - Hunyadi Ált.
Iskola; dr. Fekete László - Kertvá
rosi Általános Iskola, Kocsis Pál
Mezőgazdasági Szakközépiskola;
Szeberényi Gyula Tamás - Zrínyi
Ilona Általános Iskola; dr. Brúszel
László - Bolyai János Gimnázium;

Kovács Antal - Gáspár András
Ipari Szakközépiskola, Lestár Pé
ter
Kereskedelmi
Szakkö
zépiskola; Tóth-Kása Kálmán Kada Elek Közgazdasági Szakkö
zépiskola; Vargáné Dóka Margit Kodály Zoltán Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneművészeti
Szakközépiskola.
Nevezett képviselőket az iskolák
kérték fel.

Több mint nyolc évtizede súlyos megpró
báltatásokon ment át városunk és hazánk. Az
első világégés több mint kétezer főnyi hősi
halottat követelt a várostól főleg a 38-as
Mollináry ezredből, de más egységekből is.
Szinte ugyanennyi veszteséget eredménye
zett Kecskeméten az 1918 őszi spanyolnátha
járvány. Politikai megrázkódtatásokat a rö
vid másfél év alatt négy rendszerváltozás, a
forradalmak idéztek elő. Talán a legsúlyo
sabb tragédia az emberveszteség mellett az
ország széthullása volt.
1919 november 23-án vonult be a városba
a Nemzeti Hadsereg pár zászlóalja Churry
Béla őrnagy parancsnoksága alatt. Az előző
napok tragikusan alakultak. Ennek előzmé
nye az volt, hogy 1919 tavaszán a direktóri
um az országosnál is radikálisabb helyi poli
tikát alkalmazott (lakásrekvirálások,
zászlómegsemmisítés). A helyi vörösterror
14-15 halálos áldozatot követelt - a megye
többi részén sokkal súlyosabb volt a helyzet.
Kecskeméten Sinkó Ervin kormánybiztos
próbált javítani a direktórium túlzásain.
1919 augusztusától pár hónapos román
megszállás volt a városban. A megszálló
egységet még Petain francia tábornok is
meglátogatta aki két évtized múlva államfő
ként már barátibb módon viszonyult hazánk
hoz. Mikor november 16-án a románok el
hagyták a várost a tavasszal sérelmet szen
vedett rétegek súlyos és aránytalan bosszút
álltak.
November 19-én délben elfoglalták a bör
tönt, majd harmincegynéhány itt őrzött kom
munistát Szikrába és Orgoványra vitték,
ahol a bosszú áldozatává váltak. A minden
képpen tragikus esemény értékeléséhez hoz
zá kell tenni, hogy míg ezt a baloldali okta
tás, történetírás, publicisztika túlértékelte,
addig egy szót sem emlitett az ezt kiváltó ha
sonló arányú vörösterrorról vagy a román és
csehszlovák hadsereg hasonlóképpen sok ál
dozatot követelő megtorlásairól. A magyarországi vörös- és fehérterror arányaiban
messze elmarad a korabeli világ százezres,
milliós nagyságrendű áldozatokat eredmé
nyező kataklizmáitól: a görög-török-örmény
konfliktustól, vagy az orosz polgárháború
tól. Az 1919 november 23-án Kecskemétre
bevonult Nemzeti Hadsereg a város, a nem

zet megrendült méltóságát, önbecsülését ad
ta vissza.
Zsitvay Tibor főispán, Majtényi Miklós
polgármester és a város ünnepelte a Nemze
ti Hadsereget, mely szigort, de engedménye
ket is mutatott: elrendelték a 18-45 éves fér
filakosság karhatalmi, építő egységekbe va
ló sorozását, elengedték a románok által in
ternált volt vöröskatonákat, a súlyos bűncse
lekményekre statáriumot rendeltek el.
b

1929 szeptember 8-án avatták fel dr.
Thurner Mihály soproni, Zimay Károly
kecskeméti polgármesterek, Héjjas Iván or
szággyűlési képviselő jelenlétében Ágfalván
Imre Gábor alkotását, az 1921 augusztus 28ai ágfalvi csatában elesett kecskeméti fiatal
ember Baracsi László emlékművét. Ismere
tes, hogy a békekonferencia Nyugat-Magyarországot Ausztriának ítélte. Gévay-Wolf
Lajos Sopron vármegye alispánja támogatá
sával, az átadás előtti napon megjelent a vá
rosban a Héjjas Iván, Francia-Kiss Mihály,
Maderspach Viktor vezette szabadcsapat és
augusztus 28-án visszaverte a Sopron átvé
telét megkísérlő Volkswehr egységeket.
Ugyanez történt szeptember-október folya
mán az őrségi Dávidháza és Velemér, Alhó
községektől Lánzsérig, Borostyánkőig és
Pinkafőig. Október 4-én Felsőőrsön Prónay
a népek önrendelkezési jogára hivatkozva
függetlenné nyilvánította a területet
Lajtabánság néven.
A nyugat-magyarországi felkelésben a 34000 résztvevő között ott voltak a híres író
Somogyváry Gyula, Förster Lajos
kunszentmiklósi szolgabíró, csala páhi jegy
ző Kossuth Ferenc és sokan Kecskemétről,
és környékéről (Izsák, Szentkirály,
Helvécia). A teljesség igénye nélkül említ
hetjük Korb Gézát, Sz. Tóth Imrét, Zana
Lászlót, Szabó Sándort, Kaszala Károlyt.
Sokak, például Vágó Mihály, Mahacsek
Gyula, Szecsányi Elemér, Pehm Ferenc sor
sa a hősi halál lett. Áldozatuk eredménye
képpen az 1921 decemberi népszavazáson
Sopron a "Civitas fídelissima" Magyaror
szág mellett döntött.

írta:
Károlyfalvi József

Tésztabuli
Harmadik éve támogatja az általános is
kolai háztartástan-oktatást a Gyermely Rt.
A tésztaféléiről híres cég az elmúlt évek
ben minden megyéből és fővárosból kétkét iskolát támogatott 200-200 ezer forint
tal, amelyért az iskoláknak pályázniuk kel
lett. A kecskeméti Tóth László Általános
Iskola 1998-ban vett részt a "Háztartástan
oktatásáért" pályázaton Hideg Mihályné
tanárnő irányításával. Az iskolai osztályok
tésztabulit szerveztek, és a legjobb pályázó
díját nyerték el a megyében. Jutalomkép
pen, a kétszázezer forintos támogatás mel
lett ellátogathattak a gyermelyi üzembe is.
Az elmúlt két év fődíjasaiból választot
ták ki az idén azt a kilenc iskolát, ahol a
Gyermely Rt. tésztanapot szervezett. Kö
zöttük volt a Tóth László iskola is, ahol
november 10-én zajlott le a nagy buli. Az
Rt vezetője, Pósfai János százezer forintot
és és hatvanezer forint értékű terméket is
hozott magával a jeles napra.
Az iskola valamennyi osztályának fel
adatlapot kellett kitölteni, amely kulturá
lis, történelmi, földrajzi, tésztával és az
egészséges életmóddal kapcsolatos kérdé
seket tartalmazott. A három legjobb alsó és
felső tagozatos osztály jutalmat kapott,
íme, a győztesek : az alsósok közül első
lett a 3./a, második a 2./b, harmadik a 2./a.
A fölsősök közül sorrendben a 8./b, a 7./a
és a 6./c tanulói örülhettek a győzelemnek.

A nyertesek be is mutatkoztak egy-egy
"tésztajelenettel" az iskolai tornateremben,
az előadásokat óriási ovációval fogadó kö
zönség, azaz iskolatársaik előtt. A buli ez
után koncerttel és táncversennyel folytató
dott, majd hatalmas tésztakóstolással feje
ződött be.
Az iskola a korábban elnyert anyagi tá
mogatásból különböző háztartási fogyó
eszközöket vásárolt, de beszereztek olyan
kisgépeket is, amelyek nem minden ott
honban találhatók meg: például gyümölcs
centrifugát, gőzölős vasalót. A háztartástan
azonban nem csak ebből áll, mondta el a
sajtótájékoztatón Hideg Mihályné. A gye
rekek megismerkednek a pénzgazdálko
dással, a betegápolással, tűzvédelmi és
baleseti oktatást is kapnak, sőt, háztartási
praktikákat és fortélyokat is elsajátíthat
nak. A háztartástan oktatása a pályaorien
tációt is segíti: sokan választják az iskola
tanulói közül az élelmiszeripart vagy a
vendéglátást továbbtanuláskor.
A tízmilliárd forintos össz-árbcvétellel étből 4,5 milliárd a tésztaipari termék büszkélkedő Gyermely Rt. vezetői jövőre
is szeretnék folytatni a hagyományt. Le
het, hogy közös táborozást szerveznek, le
het, hogy megvárják, milyen ötletekkel
állnak elő az iskolák. A Tóth László Álta
lános Iskola diákjainak egészen biztos
lesznek ötleteik.

15 éves a Népi Iparművészeti Múzeum
Számos rendezvénnyel ünnepli fennállásának 15 éves évfordulóját a kecskeméti
Népi Iparművészeti Múzeum. November 25-én 15-kor népi iparművészek, 26-án
15-kor a Múzeum életéből szerkesztett dokumentumok kiállítása nyílik, 27-én
(szombaton) Erdélyi mindennapok címmel lesz családi nap, december 7-én pedig
országos szakmai tanácskozás. A rendezvények színhelye: Serfőző u. 19.

Beavatás - ezredévi beszélgetések
Ezzel a címmel indul december 2-án, és utána kéthetente csütörtökönként 17 órai
kezdettel Probstner János szervezésében a Nemzetközi Kerámia Stúdióban tíz
részes sorozat Czakó Gábor íróval, akit hasonló témájú Duna tévés előadásairól
sokan már jól ismernek. Információ és jelentkezés telefonon: 76/482-223

Megemlékezés a Kadában

A Kecskemét város Felsőkereske
delmi Iskolája jogutódjaként műkö
dő Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola vezetése és a Végzett
Diákok Szövetsége a 90-es évek
elején kezdeményezte a megemlé
kezést az iskolában halottak napjá
ról. Az idei rendezvény kissé bőví
tett formában történt az 1910 óta
működő intézményben. Az iskola
tanulói felolvasták az első és máso
dik világháború hősi halottai és a
világégések többi áldozata (depor
táltak, vörösterror áldozatai) névso
rát. Ezenkívül elhangzott az évszá
zad utolsó ilyen rendezvénye alkal
mából az eddig elhunyt tanárok,

óraadók, katolikus, református,
evangélikus, görögkeleti, iszlám,
izraelita hitoktatók névsora. A viszszaemlékezés érzelmi hatását erősí
tette Rab Zsuzsa Fohász az elesette
kért és Wass Albert A házsongrádi
temetőben című verse. Dudás Ede a
Végzett Diákok Szövetsége elnöke
méltatta az elhunytaknak az iskola
kilenc évtizedes történetében betöl
tött szerepét, értékeit, majd az öreg
diákok és a mai ifjúság virágokat és
mécsest helyeztek el az iskola aulá
jában levő Imre Gábor által alkotott
hősi emlékrelief és az elhunyt diá
kok és tanárok a 90-es évek elején
készült emléktáblája előtt.

Tantárgy legyen az erkölcs
már az általános iskolában

A megyei Pedagógiai Intézet és a
város Oktatási Bizottsága szervezé
sében- házigazda a Református
Kollégium volt- a kerettantervi sza
bályozásról rendeztek fórumot a
minap Kecskeméten, többszáz pe
dagógus részvételével.
Kajanicz László oktatási minisz
tériumi főosztályvezető a szakmai
ismertetésen túl kiemelte az össze
hasonlítható teljesítményértékelés,
a nyugalomhoz szükséges minimá
lis kiszámíthatóság, a minőségi
képzés feltételrendszerének és a vi
déki kisiskolákkal való törődés fon
tosságát. Lezsák Sándor, a parla
ment oktatási bizottságának elnöke

jó jelként értékelte, hogy ezekben
az ügyekben politikai konszenzus
kezd kialakulni a szakbizottságban.
Költségvetési kérdésekről szólva
alaptételként fogalmazta meg, hogy
ha a kormánynak 2002-ig nem sike
rül konszolidációs helyzetbe hozni
az állam szolgálatában állókat, ak
kor elvérezhetünk az EU csatlako
zási normákon, nem beszélve a
közszolgálati ágazatok itthoni, mi
nőségi veszteségeiről.
Indokoltnak tartotta a honvédelmi
kiadások emelését- későbbi, na
gyobb veszteségek elkerülése okán
is. Sajnálatosnak nevezte az általá
nos pedagógus béremelés helyetti,

feszültségeket
okozó minősé
gi bérpótlék
bevezetést, de
az eltörlését is.
Szólt az iskola
típusonkénti,
illetve speciá
lis területen
kénti új norma
Lezsák Sándor
tív támogatási
formákról és
alapítványi pályázatokról.
Kiemelte az erkölcsi-nevelés kö
telező tantárgyi megjelenítésének
fontosságát már az általános iskolá
ban is.

Petőfi - szilveszter Kiskőrösön
Előzetes híreink sze
rint immár harmadik
alkalommal
fogják
Kiskőrösön megren
dezni az ún. "Petőfiszilveszter"-t. A körö
siek 1997-ben, a Petőfi-emlékév nyitányaPlugor Sándor ként, az új Petőfi írógrafikája
dalmi Múzeum és
kiállítóterem megnyitásakor hívták Petőfi
tisztelőit, az irodalom barátait, a magyar
kultúra ápolóit a hagyományostól eltérő,
tartalmas, emelkedettséggel és vidámság
gal is teli óévbúcsúztatásra és Petőfi szüle
tésének ünneplésére. A hagyományos éjféli
fáklyásköszöntő és szülőház előtti verselés,
tisztelgés köré a város kulturális életének
vezetői és a Petőfi Irodalmi Múzeum új ve
zetése, munkatársai szép és méltó progra
mot gondoltak ki. így volt ez a múlt évben
is, s reméljük, így lesz az idén december
végén is. Tájékozódásaink szerint nagyon
készülnek a körösiek, s várják az érdeklő

dőket, Petőfi tisztelőket már kora délután
tól. Aki többnapi tartózkodásra, vagy szál
lásra tart igényt, azt is lehetővé teszik a Di
ákotthonban a lelkes és vendégváró szerve
zők.
A tervek szerint az ünnepi megemlékezés
és vigasság programja a következő:
- Új kisplasztikái kiállítás megnyitása a
Petőfi Múzeum kiállítótermében,
- Szilveszteri vacsora a Diákotthon étter
mében,
- Színpadi összeállítás Petőfiről és kortár
sairól, szilveszteri hangverseny, Petőfi
megzenésített verseiből és bordalokból vi
gasság, Petőfi-versek és éjféli koccintás a
Művelődési Központban,
- Fáklyás tisztelgés és verselés a Szülő
háznál, koszorúzás - ünnepi beszédet és kö
szöntőt mond: Pomogáts Béla irodalomtör
ténész, a Magyar írószövetség elnöke,
- Éjféli mise az Evangélikus templomban,
- Évezredfordulót köszöntő tűzijáték, majd szilveszteri bálozás, mulatozás a Mű
velődési Központ összes termében.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
tagjai az ország minden részéről, így a me
gyéből, Kecskemétről is részt vettek az ed
digi Petőfi - szilvesztereken, s hívják, vár
ják a szervezőkkel együtt az érdeklődő iro
dalombarátokat, Petőfi-tisztelőket az idei
kiskőrösi megemlékezésre is! A programo
kon és a vacsoraesten való részvétel (1 éj
szakai szállásigény esetén!) költsége várha
tóan 2.000-2.500 Ft. Kellő számú érdeklő
dő esetén a Magyar Irodalomtörténeti Tár
saság Megyei Tagozatának helyi csoportja
szállás igénybevétele nélküli buszos utazást
és részvételt szervez a "Petőfi - szilvesz
terére Kiskőrösre 1999. dec. 31-én. Érdek
lődni és jelentkezni lehet a szervezőknél:
Petőfi Múzeum, 6200 Kiskőrös, Luther tér
2., tel.: 06-78/312-566, Kispálné dr. Lucza
Ilona igazgatónál vagy munkatársainál, il
letve a megyei tagozat titkáránál: Bajtai
Mária, 6000 Kecskemét, Nyíri út 11.- Bá
nyai Júlia Gimnázium.

Bajtai Mária
tanár/tagozati titkár

Szent Imre napján az iskolában

Tanuló közösségfejlesztők
Közösségfejlesztő tanfolyamot
kezdett meg Kunbábonyban, a Ci
vil Kollégiumban a kecskeméti Ci
gány Kulturális és Módszertani
Központ
négytagú
csapata:
Agócsné Karádi Olga, Karádi
Mihályné, Karádi Zsuzsa és Agócs
Gy. Imre. A kurzus három napos
volt, ezenkívül még kettő hasonló
lesz. A tanfolyamot a Közösségfej
lesztők Egyesülete szervezi, amely
éppen most ünnepelte fennállása
10. évfordulóját. A tanárok házi fel
adatul azt adták, hogy minden cso
port a kurzus végére részletesen

dolgozza ki a programját, amelyet
pályázatként benyújthat a Soros
Alapítványnak. Természetesen még
sok más fontos tudnivaló szóba ke
rült, és kerül is majd, ilyenek példá
ul, mint a közösségi munka mód
szerei, aktivizáló technikák, a helyi
nyilvánosságot szervező módsze
rek, együttműködést fejlesztő tud
nivalók, gazdaságfejlesztő módok,
a települések megismerésére és fel
tárására kialakított ismeretek és a
közösségfejlesztés épülő hazai há
lózat és kapcsolatrendszere.
A.Gy.I.

November 5-én névadójukra emlékeztek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói és nevelői.
A gyermekeket színes programok várták. A SZIL - COOP Bevásárlóközpont, a Palásti & Pólyák Pékség felajánlásá
nak köszönhetően a résztvevőket finom falatok és üdítő fogadta.

Kistérségfejlesztési egyesület.
Az önkormányzatok közötti jobb
együttműködés, a települések össze
hangoltabb fejlesztése, közös terület- és
vidékfejlesztési programok kialakítása
és megvalósitása céljából Kecskemét,
és a vonzáskörzetében lévő 17 település
egyesületet kíván létrehozni "Aranyho
mok" Kistérségfejlesztési Egyesület
néven. Az egyesületi fonna lehetővé te
szi az önálló jogi személyként műkö
dést, a pályázatokon és a regionális il
letve kistérségi projekteken való rész
vételt. Szélesebb köréhez az egyesület,
(mint közhasznú szervezet), valószínű
leg olyan külső anyagi forrásokhoz is
hozzájuthat, amelyeket az önkormány
zatok nem kaphatnának meg. A köz
gyűlés határozata értelmében Kecske
mét önkonnányzata alapító tagként be
lépett az egyesületbe, és felhatalmazta a
polgánnestert az alapszabály aláírására.

A költségvetés módosítása
A közgyűlés elfogadta a város 1999.
évi költségvetésének módosítását, azzal
a kikötéssel, hogy a Kecskeméti Televí
zió 18,4 millió forintos többletigényét
csak úgy támogatja, ha a televízió veze
tője tételesen megindokolja a kiadásnö
vekedést. A módosítás teljes összege
egyébként 39,5 millió forint, amit a
könyvvizsgálói szakvélemény elfoga
dásra javasolt a képviselőknek.
Dózsáné Farkas Márta könyvvizsgáló
ugyanakkor felhívta a közgyűlés figyel
mét, hogy a bevételi források beszűkü
lése szükségessé teszi a költségvetés ki
adási szerkezetének átalakítását, a köte
lező és önként vállalt feladatok elkülö

Szilánkok
Szécsi Gábor polgármester művésze a
szónak. A szívéhez közelálló témákban
egyenesen cicerói magaslatokba emel
kedik. Kár, hogy gyakran nem érteni a
szavait, a városháza dísztermének
ugyanis rettentő rossz az akusztikája, a
hangosítás pedig csapnivaló. Kellene
valami jobb berendezés, hogy ne csak a
tévénézők értsenek pontosan minden
szót, hanem azok is, akik a teremben ül
nek. Bár a politikus szakmában szükség
van a kifinomult hallásra, gyakorlására
alkalmatlan a díszterem akusztikája.

A magyar hivatali bikkfanyelv annyira
ronda, hogy az embernek néha zokogni
volna kedve tőle. Sajnos, fertőző is. Már
nemcsak az apparátus kedvenc szava a
"kerüljön " hanem a képviselőké is. Na
gyon megszerették, folyton-folyvást
használják élőbeszédben is. Az írott szö
vegekben pedig egyenesen burjánzik.
Legutóbb az egyik határozat-tervezet
ben egyetlen oldalon a következők sor
jáztak: kerüljön kezelésre, kerüljön biz
tosításra, kerüljön felújításra, kerüljön
vizsgálatra.
Miért szereti mindenki ezt a "kerüljön "
szót? Tán csak nem azért, mert ha ki
hagyják, az állítmány mellé oda kell ten
ni az alanyt is? Azaz: ki kezeljen, ki biz
tosítson, ki újítson fe l és ki vizsgáljon...
Ez a "kerüljön " annyira csábítóan sze
mélytelen, hogy senkinek sem akaródzik
megkerülni.

nítését, az utóbbiak csökkentését. Dr.
Szabó Attila (SZÉK) képviselőtársai fi
gyelmébe ajánlotta a könyvvizsgáló
megállapítását: a felhalmozási bevéte
lek összege meghaladja a felhalmozási
kiadások összegét 285 millió forinttal,
ez a folyamat pedig vagyonfelélést je 
lent. Növelni kell a felhalmozást, és
semmiképpen nem szabad megengedni,
hogy a város túlságosan eladósodjon hangsúlyozta a képviselő. Szappanos
Benedek (Fidesz) a Kecskeméti Televí
zióról folytatott vitában a tévések vé
delmében elmondta: az, hogy nyertek
az ORTT frekvenciapályázatán, s 24
órában szolgáltathatnak műsort, egyút
tal 60 százalékos költségnövekedéssel
is járt. Ennek tudatában kell megvizs
gálni, hogy a műsorszolgáltatás színvo
nalának megőrzése mellett milyen lehe
tőségek vannak a költségek csökkenté
sére.

Német nemzetiségi óvoda
A közgyűlés határozata értelmében a
Német Helyi Kisebbségi Önkormány
zattal együttműködve hamarosan fel
mérés készül a város lakossága körében
a nemzetiségi német nevelés és oktatás
- egyelőre óvoda - iránti igényről. Az
igények ismeretében a képviselők napi
rendre tűzik a kérdést, és döntenek ar
ról, hogyan valósítható meg Kecske
méten a német kisebbség nyelvén folyó
oktatás és nevelés.

Szent István emlékmű
A Magyar Millennium kecskeméti ün
nepségsorozatának egyik legnagyobb
és legösszetettebb vállalkozása és beru
házása a Szent István emlékmű állítása.
A város zárt körű, meghívásos pályáza
tot írt ki, amelyre helybéli és nem kecs
keméti szobrászművészeket hívtak
meg. Az emlékmű pontos helye még vi
ta tárgya, illetve a pályamű-tervek is
meretében dől majd el, hol fog állni a

szobor. A közgyűlés több helyszínt is
javasolt: a főtér négy különböző pont
ját, de elképzelhetőnek tartanak más
helyet is a városban. Az Országos Mű
emlékvédelmi Hivatal a főtér rendezé
séről szóló vizsgálati tervvel összhang
ban az ún. Békás-tó területét tartja leg
alkalmasabbnak emlékmű állítására,
annál is inkább, mert a tervezett új szökőkúttal ideális együttest képezne a hi
vatal szerint.
A beérkezett pályaművek szakértői
bírálata és nyilvános bemutatója várha
tóan 2000. februárjában lesz. Az emlék
mű avatása: 2001. augusztus 20.

Vita a következő tanévben indítandó
középiskolai osztályokról
Hosszas, időnként kissé éles és sze
mélyeskedő vita után a közgyűlés dr.
Sárközy István alpolgármester javasla
tára nem fogadta el a Bolyai János
Gimnázium, illetve a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola osztályindí
tási tervezeteit a 2000/2001-es tanévre,
azzal az indoklással, hogy nincsenek
összhangban az említett iskolák peda
gógiai programjával. A két iskolának át
kell dolgoznia a tervezetet.
A Németh László Gimnázium viszont
nyert az oktatási bizottsággal szemben,
amely nem javasolta az iskolában gim
náziumi nappali tagozatos (ifjúsági)
osztály indítását.
A polgármester és a jegyző asszony is
a gimnázium pártjára állt, mondván: az
alapító okirat szerint a gimnázium in
díthat ilyen osztályt, ebben a közgyűlés
nem korlátozhatja, kivéve, ha módo
sítja az alapító okiratot.

Szabálysértési pénzbírság
A közgyűlés az önkormányzati rende
lettel szabálysértésnek nyilvánított cse
lekmények elkövetése esetén kiszabha
tó pénzbírság legmagasabb összegét
húszezer forintban állapította meg.

Némi vitát váltott ki az október 13-i
közgyűlésen, kell-e nekünk Kecskemé
ten az ISO-9001 minőségbiztosítási
rendszer a polgármesteri hivatalban?
Hetényi István képviselő a megyei jogú
városok jegyzőinek nyilatkozatát citál
ta, miszerint az ISO nem egy hivatal
minősítésére való rendszer elsősorban.
Dr. Peredi Katalin válaszában ugyan
csak jegyző-kollégáit idézte: hátránya
nincs, előnye viszont számos.
Valóban kicsit bonyolultnak tűnik,
hogyan lehet a minőségbiztosítást meg
valósítani egy hivatalban, ahol nem
kézzelfogható, materiális javakat állíta
nak elő, minden egyes darabot ugyan
abban a minőségben, ugyanolyan szab
vány szerint. A hivatali minő
ség iránti igényeit ezzel szem
ben az állampolgár nagyon
egyszerűen meg tudja fogal
mazni. Intézzék el az ügyét mi
nél gyorsabban, szakszerűbben
és jól. S persze, legyenek köz
ben udvariasak is vele.
A Consulting Rt. a közgyűlés
elé terjesztett ajánlatában - ez a
cég nyerte el végül a megbí
zást a rendszer kiépítésére
Kecskeméten - a következő
képpen magyarázza, mit jelent a minő
ség a helyi közigazgatásban. A minő
ség, írják, a képviselőtestület és a pol
gármesteri hivatal törvényes, hatékony
és eredményes működésének meghatá
rozó eleme. Azaz, a feladat- és hatáskö
rök ellátását biztosító döntési és eljárá
si rendszer szigorú minőségi követel
ményeknek és az európai normáknak
megfelelően működik. (Remélhetőleg,
ez lefordítva azt jelenti: mindenki tudja
a hivatalban, mi a dolga, miben dönthet
és miért tartozik felelősséggel.) A mi
nőségi szabványnak való megfelelés
haszonélvezői elsősorban a helyi polgá
rok, hiszen ők kapják a magasabb mi
nőségű közigazgatási szolgáltatást. Hozadéka még a dolognak, hogy a külföl
di befektetők bizalmát is erősítheti, ha a
helyi önkormányzatban ugyanazokat a
minőségi standardokat találják, mint a
számukra ismerős európai országok
ban.
Hogyan is történik majd a rendszer ki
alakítása? Az első fázis a helyzetfelmé
rés, az ISO-9001, pontosabban most
már az új ISO-9001:2000 szabvány kö

vetelményrendszeréhez illeszkedően.
Ezzel együtt jár a hivatal szervezeti
egységeinek átvilágítása A második fá
zis az oktatás az apparátus vezető be
osztású dolgozói számára, majd az
alapdokumentum, a Minőségügyi Kézi
könyv elkészítése. A harmadik fázisban
kidolgozzák az eljárások kézikönyvét,
a munkautasításokat és munkaköri le
írásokat, a bizonylati albumot. Végül a
negyedik fázis a próbaműködtetés. Azt,
hogy a rendszer működik, egy függet
len auditáló szervezetnek kell majd ta
núsítania, és a későbbiekben rendszere
sen ellenőriznie.
Nagyon röviden és velősen összefog
lalva ennyi. Mindennek eredménykép

Jégtükörben a Városháza.
Tóth Sándor felvétele
pen az ügyfelek és partnerek minőségi
közigazgatási szolgáltatást kapnak,
amely a törvényesség mellett gyors, ha
tékony, szervezett és teljeskörűen doku
mentált.
A minőségbiztosításnak egységesnek
és teljes körűnek kell lennie valamenynyi működési folyamatra. így a köz
gyűlés és bizottságai működésére, a hi
vatal hatósági eljárásaira, az infrastruk
turális szolgáltatásokra, sőt, az önkor
mányzat gazdasági társaságaira és in
tézményrendszerére is.
Veszprémben 1998 júniusa óta műkö
dik a minőségbiztosítási rendszer, s
több más önkormányzat is tervezi a be
vezetését. Valószínűleg úgy van, ahogy
a jegyző asszony mondta: hátrányunk
semmi, hasznunk viszont számos lehet
belőle.
A minőségbiztosítási rendszer beve
zetése körülbelül másfél évbe, és mint
egy négymillió forintba kerül. Hogy
megéri-e ez nekünk, majd csak a műkö
dés során fog kiderülni.

A Városháza története
A régi, 1699-1701 közötti években
épült, többször bővített, s a mai he
lyén álló Városháza helyett már 1844
óta tervezték egy új városháza felépí
tését. Erre azonban majdnem 50 évet
kellett várni, melyet Lestár Péter pol
gármester valósított meg.
Az épület terveinek elkészítésére
hirdetett terv p ály ázat győztesei
Lechner Ödön és Pártos Gyula buda
pesti műépítészek voltak.
A díjnyertes építészek munkájuk
során elhatárolták magukat a hagyo
mányos formaelemek alkalm azásá
tól, s nem egyszerűen valami külön
legeset akartak létrehozni. Őket az a
törekvés irányította, hogy egy ízigvérig m agyar város legfontosabb
középülete- főleg államiságunk ez
redéves évfordulójának közeledté
vel- elsősorban a magyar építészeti
múlt legszebb alkotásainak formai
megoldását idézze. Ezért fordultak a
felső-magyarországi pártázatos rene
szánsz legszebb alkotásai felé, ezért
gyűjtögették a magyar népművészet
formaelemeit, s ezekkel díszítették új
alkotásuk felületét.
Ezt a különlegesnek tűnő alkotást
nagyon leegyszerűsítve, szecessziós
irányzathoz tartozónak mondják. A
szakirodalom a francia, másutt az an

gol reneszánsz a magyar m otívu
mokkal való kombinálását látja ben
ne, melyek arra utalnak, hogy milyen
szellemben fejlődhet a magyar építé
szeti stílus.
A Városháza építését 1893. április
10-én kezdték meg. K ivitelezői
Lichner Dávid és fia helyi kereskedő
cég, valamint Jiraszek Nándor és
K rausz Lipót budapesti építészek
voltak. Az építők olyan haladást ér
tek el, hogy az 5534 m2 hivatali he
lyiséggel rendelkező épület 1893 év
végére már tető alá kerülhetett, s no
vember 11 -én a bokrétaünnepséget is
megtartották. A kőműves és ácsmun
kákon kívül még más, főleg művészi
kvalitású feladatokat is végezni kel
lett az épületen.
Ezek közé soroljuk az ólomüvegezési és üvegfestészeti munkákat, me
lyeknek elvégzésére Kratzmann Ede
budapesti műterme kapott m egbí
zást. A díszterem falburkolatait és
berendezési tárgyait- Lechner és Pár
tos tervei alapján- Rajner Károly sze
gedi bútorgyára szállította és szerelte
be. Hasonló művészi kvalitású m un
kát igényelt a 12 mázsa súlyú, 5 m é
ter magas, 64 égős bronzcsillár és a
sok falikar is. A csillárt Várday Szi
lárd terve alapján Árkai Sándor bu

dapesti lakatosműhelye készítette el.
Árkai szállította a falikarokat, a föld
szinti előcsarnok üvegfalainak díszm űkovácsolású rácsait, a lépcsők
korlátjait és az alagsori ablakok vé
dőrácsait.
A díszterem falfestési m unkáitLechner tervei alapján- Götz A dolf
budapesti festő végezte el. Az épületkerámia- és a színes majolikaeleme
ket, a cserépkályhákat, a homlokzat
ra helyezett 10 db történelmi arcreli
efet a Pécsi Zsolnay Porcelán és Fa
janszgyár készítette.
Az épület 174 helyiségébe 1895 jú 
niusában már megkezdték a beköltözködést, de ekkorra még a díszte
remnek a magyar történelem ezer
évét megjelenítő képsora nem ké
szült el. Hosszú vita előzte meg a
képsor témájának megválasztását és
a festőművész kijelölését. Szóba ke
rült Feszti Árpád, Benczúr Gyula,
Roskovits Ignác és mások felkérésé
nek lehetősége is, de végül a kultusz
m inisztérium javaslatára Á dámosi
Székely Bertalan, a Budapesti Minta
Rajztanoda tanára kapott megbízást.
A nagyterem képsorát a Vérszerző
déssel indították el és Ferencz József
1867. évi koronázásával fejezték be.
A kezdő és a befejező kép között he-

1853-ban még ilyenre tervezték
lyezték el a magyar történelem 12
nagy alakjának életnagyságú képét.
K özöttük láthatjuk Szent Istvánt,
Szent Lászlót, Könyves Kálmánt,
Nagy Lajost, Hunyadi Jánost, M á
tyást, Zrínyi Miklóst, Bethlen G á
bort, II. Rákóczy Ferencet, Széche
nyi Istvánt, Kossuth Lajost és Deák
Ferencet. A képsor elkészülte ufán a
Városháza ünnepélyes felavatására
1897. december 26-án került sor.

írta:
Juhász István
Az írással köszöntjük a Kada Elek
díjjal most kitüntetett szerzőt, a város
nyugalmazott főmérnökét, lapunk
munkatársát.

A nemezelés életrekeltői
Eseményekben gazdag napok
jellemzik a Nagy - Vidék pár éle
tét. Kecskeméten, a Katona József
Könyvtár, a Gyermekkönyvnapok
rendezvényei között, az " Elfelej
tett ősök árnyai" a Könyvírás és a
kézművesség címen kiállítást ren
dez Nagy Mari és Vidák István ki
adványaiból és nemez tárgyaiból,
november 30-án 15 órai kezdettel
és részvételükkel gyermekfoglal
kozásokat szerveznek.
Kecskeméti polgárok meghívására,
számos tehetséges ember választotta
lakhelyének a várost, és az intézmé
nyekben lehetőséget kaptak kezdemé
nyezéseik megvalósítására.
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Mű
hely tagjai közé, a megyei múzeumigaz
gató hívta meg a Nagy Mari - Vidák Ist
ván házaspárt, akik 1970-től, a paraszt
kultúra fellelhető értékeinek, a gyűjtésé
vel foglalkoztak. Vesszőből, sásból ké
szített tárgyaikkal, játékaikkal, 1974ben, elnyerték a Népművészet Ifjú Mes
tere címet. A hetvenes évek végétől ér
deklődéssel fordultak a nemezkészítés
felé, és néprajzi ismereteik birtokában,
az anyag hasznosítása és művészi érté
kének felmutatása mellett, a megmun
kálás technikát is megismertették ki
sebb közösségekkel. Ovodapedagógia
szakos diplomájuk, alkalmat teremtett
arra, hogy 1982-től bekapcsolódjanak a
Szórakaténusz munkájába. Nagy Mari
mint munkatárs, Vidák István meg mint,
az őt kívülről segítő, "élete párja".
A nemezkészítésnél az állati szőrök a
víz, a hő és a mozgatás hatására vastag
posztószerű anyaggá formálódnak, me
lyekből számtalan apró fogással takaró
kat, sátrakat, csizmákat, tarisznyákat
készítenek. A gyerek-foglalkozásokon
készült tárgyak, az otthonokban és az is
kolákban kiváltották a szülők és a peda
gógusok érdeklődését, így a felnőttek
számára is szerveztek tanfolyamokat.
Másfél évtized alatt, 25 országos nemeztanfolyamot tartottak, a Szórakaténuszban. Mivel a tárgyak elkészítése
csoportmunkát igényel, és a gyapjú elő
zetes megmunkálása, festése növeli az
együtt töltött órákat, ahol alkalom adó
dik az eszmecserére, az éneklésre, a ha

Könyveik megjelentetésével lehetősé
gük nyílott, arra hogy összegezzék, a
gyűjtőútjaik tapasztalatát, a vesszőfonás
és a nemezelés fortélyait, a gyerekfog
lalkozások módszereit, a játékkészítés
technikáját. 1980-tól napjainkig, tíz
könyvet írtak, szerkesztettek és rajzaik
kal, fotóikkal tették értékessé kiadvá
nyaikat.
Műalkotásokat teremtettek, nemezké
szítés megismertetése mellett, kihasz
nálva az anyagban rejlő szépséget, és ta
karóikkal, falvédőikkel és használati
tárgyaik létrehozásával és 1986-tól, tex
tilművészekként tagjai lettek, a Magyar
Alkotóművészek Országos Szövetségé
nek. Zalaegerszegen, Kecskeméten,
Gödöllőn rendezett egyéni kiállításaik
mellett, számos hazai és külföldi kiállí
tások népszerűsítették az anyag meg
munkálásának ezt az ősi módját.
Jakabszálláson, a Duna-Tiszaközi
Népművészeti Egyesület
alkotóházában, " Szőr
mék és Bábmóka" meg
nevezéssel, a nemezkészí
tők és a bábművészek
részvételével szakmai na
pokat rendeznek decem
ber 2.-5. között és Kecs
keméten a Ciróka Báb
színház kiállítótermében.
December 5-én 10 órakor,
bemutatják az Országos
Nemezjáték és Nemezbáb
pályázat anyagát.
" A nagy Öreg ", nemeztakaró Nagy Mari
A Nagy Mari - Vidák Ist
és Vidák István munkája
ván otthonában, az előszo
di országból származó, kutatásaik anya ba falát díszítő nagy nemeztakaró fölött,
gát népszerűsítették. Ahol a résztvevők melyet diólevelekkel óvnak a falánk
megismerhették az egyes vidékek motí molyok ellen, két kicsi nemez koronácsvum kincseit, a használati tárgyak elké ka függ. 1999-ben nyerték el a Finnor
Jyvaskyla-ban szervezett
szítésének és megmunkálásának jelleg szágban,
zetes folyamatait. A szóban elhangzott nemzetközi nemez szimpóziumon, ahol
tájékoztatók mellett, a gondosan szer " nemezország királyává és királynőjé
kesztett füzeteik, szám szerint 13 db, vé" választották őket társaik, akik nem
még gépírással, stencilezéssel készül tudták, hogy immár két évtizede tölti ki
tek. A benne szereplő Vidák-rajzok és a életüket a nemezzel való munkálkodás.
darabonként beillesztett Nagy Mari-fo A város kulturális életét meghatározó
tók annyi hozzáértésről és szeretetről ta emberpárnak, eredményekben gazdag,
núskodnak, hogy a résztvevők és az ér sikeres munkát kívánunk az elkövetke
deklődők megőrzött emlékeként felele ző évtizedekre!
veníthető, hogy hogyan teremtődött
meg a " nemezművesség feltámasztása"
D. K. M.
Kecskeméten.

gyományok felelevenítésére, így kiala
kult és egyre bővült a nemez iránt ér
deklődő emberek tábora.
Nemzetközi Alkotótáborokat szervez
tek részvételükkel Kecskeméten 198588 között, amelynek anyagát hazai és
nemzetközi kiál
lításokon Buda
pesten, Norvégiá
ban, Svájcban,
Finnországban,
Olaszországban
és Dániában nép
szerűsítették a
szervezők. A ren
dezvényeken, a
munkafoglalko
zások mellett, a
Nagy - Vidák al
kotópáros diave
títéses előadása
ikkal, a 17 külföl

A Magyar Máltai Szeretetszol
gálat kecskeméti szervezete min
dennapjaiban elsősorban a rászoru
lókkal törődik. Most azonban bará
ti beszélgetésre hívták azokat az
önkéntes segítőket is a Gondviselés
házába, akiknek támogatása nélkül
sokrétű tevékenységük nem folyta
tódhatna évről évre sikeresebben.
Rigóné Kiss Éva elnök meghívásá
ra eljött Szécsi Gábor polgármester
és Nyitrai András országgyűlési

Magyar összefogás a cigányokért.
Nagyszabású konferenciát tartott
Kecskeméten a Bankárok Alapít
vány az Erdei Ferenc Művelődési
Központban "Cigányság társadalmi
integrációja az egzisztenciaterem
tés útján" címmel. Az alapítványról
feltétlenül meg kell említeni, hogy
magyar származású kecskeméti
bankárok hozták létre. A rendez
vényt Baksai Zoltán, az alapítvány
kuratóriumának elnöke nyitotta
meg. Kihangsúlyozta, hogy a ta
nácskozással az a céljuk, hogy ké
pet adjanak a magyarországi ci
gányság munkaerőpiaci helyzeté
ről, majd megélhetési alternatívákat
nyújtsanak a vállalkozni szándéko
zó romáknak. A rendezvény záró
akkordja, Thomas Roberson, az
Amerikai Egyesült Államok ma
gyarországi nagykövetség tanácso
sának előadása volt.

képviselő is. Képünkön a szervezet
németországi vendégei láthatók.

Leszögezte,
hogy
nálunk
valamivel jobb
a romák hely
zete, mint más
országokban,
de lemaradásuk
a többségi tár Thomas Roberson
sadalomhoz ké
pest óriási. Ennek egyik okát abban
látja, hogy a cigányok nem képesek
saját érdekükben összefogni. Ebben
pedig nagy lehetősége volna a ki
sebbségi önkormányzatoknak. Vé
gezetül utalt arra, hogy az USA
azért is tudott hatalmas gazdasági
sikereket elérni, mert ott más a
mentalitása az embereknek, mint
nálunk: ott senki sem várja a másik
tól a segítséget, hanem önállóan
harcol felemelkedéséért...
Agócs Gy. Imre

AZ APEH KÖZLEMÉNYE
Az APEH ismételten felhívja az adózók figyelmét, hogy a Tb járulék, valamint az eh
hez kapcsolódó késedelmi pótlék, valamint bírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pót
lék befizetéseket az alábbi számlákra kell teljesíteni:
10032000-06056188 APEH Járulék beszedési számla, 10032000- 06056195 APEH
Járulék késedelmi pótlék beszedési számla, 10032000- 06056205 APEH Járulékhoz
kapcsolódó bírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék beszedései számla.
Felkészülve azonban arra, hogy a járulékfizetők egy része továbbra is a régi, megszün
tetett számlákra indítja befizetéseit, a Magyar Államkincstár csak október 31-ig biztositotta a téves befizetések "átfordítását" a helyes APEH Járulék beszedési számlákra.
E dátumtól azonban csak a helyes, élő számlára teljesített befizetések (az új utalási dá
tummal kerülnek) jóváírásra, a "tévedés” késedelmi pótlék felszámitását eredményezi!
A postai úton teljesítendő járulékbefizetések esetén az adóhatóság a fenti számlákhoz
kapcsolódó készpénzátutalási megbízásokat kéri használni, melyek az Igazgatóság Ügy
félszolgálati Osztályán, valamint a vidéki kirendeltségeken beszerezhetők.
A befizetések gyors és pontos könyvelésének további feltétele, hogy mind a banki,
mind a postai átutalási megbízáson szerepeljen az adózó adószáma, illetve amennyi
ben ezzel nem rendelkezik akkor az adóazonosító jele.

Negyven bagóily a rendelőben
«__ Z

Dr. Pongrácz József gyermekorvos csa
ládja felvidéki, ám ő már itt született
1950-ben. A gimnáziumot Pannonhalmán,
az egyetemet Szegeden végezte. Friss
diplomával a kezében a kecskeméti kór
ház gyermekosztályán kezdte a pályáját.
A felesége dr. Greminger Márta is gyer
mekorvos. Két fiú és két leány gyermekük
van. A Holland faluban, egy kertes házban
élnek. A hivatásuk, a családjuk, a kiterjedt
baráti körük, szép otthonuk, és sokoldalú
érdeklődésük, művelődési vágyuk együt
tesen adnak igazi értelmet az életüknek.
- Ön a MEDITRES EGÉSZSÉGHÁZ
egyik alapító gazdája. Mit jelent ma
gyarul az elnevezés?
- Azt, hogy hármas, három résziegű
egészségház. Felnőtt és gyermek házior
vosi, és fogászati részleg található itt, ez
tehát három alapellátás. És három tulajdo
nos van. Innen a név.
- Ne vegye zokon, de idejövet egy is
merősömtől hallottam panaszként,
hogy a reumatológia az emeleten van.
- Ez jogos észrevétel. De most még
nincs helyünk a földszinten, ami a bete
geknek kedvezne. Ám tervezünk egy új
szárnyat az épülethez, az talán segít majd
enyhíteni a gondon. Ehhez viszont még
pénz kellene, nem is kevés.
- Mióta működik az intézmény, és mi
a profilja, alapvető feladata?
- Az első munkanapunk 1994. február
elsején volt. Fő célkitűzésünk, hogy a be
tegekhez közel hozzuk az orvosi ellátást.
Méghozzá úgy, hogy kellemes, vonzó,
megnyerő esztétikus környezetben történ
jen ez. És egyben sokoldalú egyéb tevé
kenységet kifejtsünk, természetesen úgy,
hogy ne kerülhessen sor "butikolásra", al
sónemű árusításra stb. Van néhány alap

vető elvünk: szakmai színvonal, közvet
lenség, tisztaság, családias otthonosság,
kölcsönös bizalom.
- A Házi Gyermekorvosi Rendelő
részlegnek Ön a vezetője. Az alapvető
célkitűzéseiket hogyan fogalmazná
meg?
- Ugyanaz a célunk, mint a Háznak.
Legfontosabb itt is a prevenció, a megelő
zés, például a szűrővizsgálat. Fontos - és
nálunk örvendetesen így van - , hogy a
munkatársak ne csak értsenek a gyerek
hez, a betegségeikhez, de szeressék is
őket. Úgy alakítottuk ki a Házat, hogy a
környezet is jótékonyan hasson rájuk.
- Ez utóbbival kapcsolatban kikíván
kozik belőlem a kérdés: ez a rendelő és
vizsgálati szoba jócskán eltér az általá
nostól, a lehangoló megszokottól. Min
denfelé virágokat, festményeket, rajzo
kat, bábokat látunk, amelyek vonzób
bá, kellemesebbé teszik a környezetet.
- Éreztük, hogy erre igény van. A mi
igényszintünknek így tudunk igazán meg
felelni. Megvallom, én másmilyen kör
nyezetben nehezen tudnék dolgozni. Egy
példát mondanék ezzel kapcsolatban, ami
talán nem ide illik, de szerintem beszéde
sen jellemző. Ha régebben egy-egy orosz
laktanya mellett mentem el, kimondottan
rosszul éreztem magam a látványtól, az
igénytelen környezettől.
- Talán feleslegesnek tűnik a kérdés,
mégis megkérdezem: milyen a kapcso
lata a gyermekekkel?
- Azt tapasztalom - és ez igazi öröm szá
momra -, hogy tőlem kevés gyerek fél. S
az, aki igen, hamar "megszelidül". Engem
Pongi bácsinak hívnak, néha "bácsi" nél
kül. Ehhez nem csak a személyem, de a
kialakított környezet is kell. Például je

lenleg negyven bagoly van a rendelőben,
fotó, rajz, báb, üveg, fa, csipke, kagyló
stb. Még Afrikából is van ajándék. A Ba
goly utcában működünk, így ezek igazán
jelképesek, és remélem, a számuk még
szaporodik.
- Ön meglehetősen merész kezdemé
nyezésbe fogott, amikor a városban te
vékenykedő, és a Kecskemét környéki
gyermekorvosokat szakmai - szellemi
továbbképzési célú együtt - dolgozásra
megpróbálta összefogni. A tapasztala
tok szerint ez mennyire sikeres? Termé
szetesen elsősorban a Bagoly - Házi
Szerda - estékre gondolok.
- Kezdetben féltem ettől, bevallom. Ám
elkészült az emeleti előadóterem. Jobb
lett, mint amire számítottunk. Országos
hírű előadók esetében 30-40 érdeklődő
van.
Ez kifejezetten jó
érzés.
Tiszakécskéről, Félegyházáról, sőt Kis
kunhalasról is jönnek. Gyakorlatilag
Kecskemétről és környékéről egy-egy
összejövetelünkön mindenki itt van, és ez
nagyon jó érzés.
- A szakmai foglalkozásokra rangos neves, jóhírű szakembereket hívnak
meg előadónak. Nem kerül ez sokba? Szerencsére a gyógyszergyárak megértő
én támogatnak bennünket. És ez így na
gyon jó. így a résztvevőknek eddig még
nem kellett fizetniük.
- Milyen ma a gyermek-egészségügy
Magyarországon? Vannak feltűnően
kirívó jelenségek?
- A gyermek-egészségügy - köszönhető
en a jól szervezett gyermekorvosi hálózat
nak - jobb helyzetben van, mint a roszszul, szervezetlenül működő egészségügy
általában. Természetesen a gyermek
egészségügyön belül is sok javítani való

van, túl a pénztelenségen.
- Az Egészségház külső belső képe igazán megragad
ja az embert. Ez kizárólag az
építészeknek köszönhető,
avagy "az Önök keze is ben
ne van" ebben?
- Erre azt válaszolom, hogy
is-is. Mindhárman dolgoztunk
már az építkezés előtt is 10-15
évet, így határozott elképzelé
sünk volt arról, hogy milyen
rendelőben szeretnénk dolgoz
ni. Erre építve a tervezők még
azt is kitalálták, amit mi nem
tudtunk megfogalmazni.
- Ön nagyon elfoglalt em
ber, ezt többszörösen módom
volt tapasztalni. Mégis megkérdezem:
ha pihenni, kikapcsolódni akar, olyan
kor mit csinál legszívesebben?
- A zene és az olvasás engem megnyug
tat. Mindkettő szenvedély, de leginkább
talán a muzsika. A gondolkodtató irodal
mat, költészetet szeretem. Például Pilinszkyt, Márai Sándort.
- Elégedett az életével?
- Igen. Ám ez egyáltalán nem azt jelen
ti, hogy megelégedett vagyok, úgy érzem,
hogy sohasem lehetnék igazán az. Albert
Schweitzer írta, hogy "Az életben min
denhol magadat látod, az elpusztult bogár
az úton az is élt, mint te, örült a napnak,
mint te, ismerte-a félelmet és a fájdalmat
mint te, és most nem más, mint bomló
anyag, mint te is leszel előbb-utóbb." Hát
én így vagyok ezzel. Vagyis szeretek élni
mindaddig, amíg érzem az élet értelmét.
- Van, ami lehangolja?
- Igen, a szűklátókörűség, a kicsinyes
ség, az irigység, a szellemi sötétség.

- Ha a jótündér megkérdezné, hogy
mi a három kívánsága, mit válaszolna?
- Valószínűleg gyermeknek érezném
magam, és ennek megfelelően válaszol
nék. Az első, hogy nappal süssön a nap, és
éjjel essen az eső. (Az ugyanis a fontos,
hogy minden szépen, szabályosan forog
jon tovább). A másik, hogyha meghúzom
a harangot, annak a szava érjen el min
denkihez. A harmadik, hogy aki hallja a
harangszót, ne azon töprengjen, hogy ki
húzza a kötelet, hanem inkább nézzen fel
felé.
- Végezetül: érdemes orvosnak lenni?
- Igen, de csakis úgy, hogy elsősorban
emberek tudunk lenni...

Irta:
Varga Mihály

A szép, a csúnya, meg a divat
Mindenki tudja, milyen az ideális lakás: öt
perc séta a kovácsoltvas kaputól. "Az úr ki
lovagolt, de meghagyta, hogy teára vissza
tér. Szíveskedjék addig a szalonban várakoz
ni." Csakhát az a kérdés, mit csináljunk ke
vésbé ideális körülmények között? Ezért úgy
gondoltam, olyasmit választok tárgyamul,
mely egészen bizonyosan nem ideális, pedig
életünk minden területén lépten-nyomon ta
lálkozunk vele, ez pedig a giccs.
Természetesen most elsősorban tárgykul
túránkról beszélünk, de nem szabad elfelej
teni, hogy minden emberi tevékenységben
fölbukkan, a slágerekétől a politikai szónok
latok gyártásáig. Sokan és sokféleképpen
próbálták már definiálni, és őszintén be kell
vallanom, a következők csak amatőr gondo
latok, de van egy javaslatom, amivel esetleg
kezelhetőbbé válik a fogalom. A probléma
ugyanis szerintem az, hogy több különböző
jelenséget mosunk össze ebben a szóban.
Ha tehát megkülönböztetünk szépséget és
csúfságot, hasznosságot és haszontalanságot
vagy például tiszta és zavaros kifejezést, úgy
- ezektől függetlenül - lehet valami giccses
és nem giccses. Ebből az az első pillantásra
meglepő következtetés is adódik, hogy vala
mi lehet egyszerre szép és giccses. Fogadjuk
azonban el, mert a maga ítélete szerint senki
sem vásárol és tart otthon giccses dolgokat.
Továbbá ismert effektus, hogy ami kezdet
ben nem számított annak, giccsessé válik és
viszont. Összefüggéseiből kivéve és új kon
textusba helyezve persze minden megválto
zik, de hogyan lehetséges ez olyasmi eseté
ben, amit a tárgyhoz magához tartozónak
szoktunk gondolni?

Nos, két fontos útbaigazító kínálkozik sze
rintem. Az első, hogy vizsgált fogalmunk az
iparosodás velejárója, a másik, hogy mindig
egyfajta közléshez kapcsolódik: képben
vagy hangban értelmezendő üzenethez.
Ezért azt mondom, nem másról van szó,
mint az egyesítés defektusáról.
Tudvalévő, hogy ami teljesen egyedi, az
egyben teljesen érthetetlen is. A közlésbeli
konvenciók ismerete és alkalmazása nélkül
nincs kommunikáció. Mégis vannak bonyo
lult struktúrák, melyek a közlési csatornát
alaposan kihasználják. Például egy jó regény
vagy egy szép festmény. Ezzel szemben
máskor az információ rendkívül csekély,
ezért a közlés szűkszavú. Egy kanál az csak
egy kanál. Már azonban, amikor valaki a
trabantjára Donald-kacsát fest, a járókelők
lesütik a tekintetüket, mert olyasmit látnak,
ami nyilvánvalóan nem egyedi, mégis annak
próbál látszani.
Végső példám az Eiffel-tomyot utánozó
borsszóró. Felfogásom szerint az, hogy a
tárgy (melyet szerencsére csak fényképről
ismerek) csúnya, még nem teszi giccsessé.
Sok csúfság akad a világban. Az, hogy a tö
mör testbe belekarcolják a rácsszerkezet
mintáját, pusztán fogalmi tévedés, még min
dig nem giccs. Hogy a funkcionálisan szük
séges kurbli a miniatűr tomyocska tetejére
kerül, felháborító ostobaság, dehát ebből is
akad még elég. Giccses attól lesz, hogy Eiffel-toronyból csak egy van és ezt az egyedi
séget szeretné a borsszóró kisajátítani, pedig
ez nyilvánvaló képtelenség.
Nem jutottunk hát egyszerűbb helyzetbe,
hiszen az ízléstelenség, a sznobizmus és a

BeHálózzuk!
Ezzel a szlogennel indította el no
vemberben "Háló - Kecskeméti
Internet Magazin", online információs
szolgáltatását az Info Panel Bt. a
http://www.kecskemet.info.hu címen.
A cég vezetőjével Szappanos Sándor
ral beszélgettünk az indulásról és ter
veikről.
- Honnan jött az ötlet, hogy beHálózzák Kecskemétet?
- Az ötletünk már nem újsütetű. Kol
légáimmal évek óta a telekommuniká
ció és az informatika területén dolgo
zunk, így hosszú ideje kapcsolatban
vagyunk az internet-technológiával,
valamint az internet-felhasználókkal
egyaránt. Folyamatosan formálódott
bennünk a gondolat, hogy indítsunk
egy ilyen jellegű szolgáltatást. Sok
hasznos tanácsot kaptunk és mi is vé
geztünk igényfelmérést, mire össze
forrott magazinunk tematikája.
- Miért éppen Háló lett a Kecske
méti Internet Magazin neve?
- Egyrészt a World Wide Web, azaz a
világméretű háló fogalomból. Más
részt a háló szó maga is egy több szál
ból összefont egységet jelent, akár a
futball kapuk, akár a halászok, akár a
pók hálójára gondolunk.
- Ezek szerint a Kecskeméti
Internet Magazin is több szálon fut?
- Igen, mi azonban ezeket a szálakat
állandó és időszaki rovatoknak hívjuk.
- Kikhez szól, kiket céloz meg a
Magazin?

Az Eiffel torony. Haydu Tamás fotója.
változó divat hóbortjai közt nehéz igazat lát
ni, de talán kaptunk egy világos szempontot
az élet minőségének elemzéséhez.

írta:
Hajdú István
(Elhangzott vitaindító
ként a County Press lakbe
rendezési
kiállításának
szakmai tanácskozásán)

N ovem beri olvasatok
A minapi - a meghívott költők ál
tal sajnos cserbenhagyott, s így egy
kissé félre sikeredett - Forrás-dél
utánon a "hónap képét" készítő
Bahget Iszkander fotóművész
mindössze három mondatot mon
dott. Helyette a "bohócos" és a két
portré-Faludy többet beszélt. A kurtán-furcsán befejeződött rendez
vény után amúgy "barátilag" emlí
tette, félrehúzódva: "Én nem tudok
a képemről beszélni. Megcsinál
tam. Kész! 'Beszéljen' ő maga!"
Sokat mondó igazságot említett
a neves fotós, azt tudniillik, hogy
ne a művész beszéljen mindenféle
csacskaságokat, hanem a műve.
Manapság amúgy is tele van művé
szeti közéletünk jókora szerepté
vesztésekkel. Mert baj van, ha a
vers, a novella, a kép, a szobor "he
lyett" kell beszélni. És az alkotó
nak! Bahget Iszkander Forrás-béli
"csöndjei" nemcsak szimpatikusán
hatottak az alig két tucatnyi jelenlé
vőre, arspoetikusak is voltak. Jó pár
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éve, hogy Weöres papírra vetette gyönyörűség volt: / könyv, állat,
napjainkat is "fémjelző" sorait: "A ember, szó, virág, kép, szobrok, /
remekmű sérthető, / a pusztaság míg nem borult hitvány ködbe az
sérthetetlen. / A valóság hihetetlen, égbolt." (Szépség, boldogság)
/ a hazugság hihető." Évezredek cí
met adta verseimül - aktuálisan, és
írta:
tőle megszokottan örökérvényűn.
Dr. Kovács István
Még negyven
nap, s átfor
dul a naptár
2000-be. Ad
dig is helyet
kér a "bohó
cos" Faludy,
meg a képe is
magának, ne
tán emlékez
tetőül is a
Forrás
no
vemberi szá
mából, hogy:
"a huszadik
század véres
borzalma
/
közt mennyi
boldogság és
Bahget Iszkander a Forrás délutánján a könyvtárban
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- Mindenkihez, aki a hálón lóg és
Kecskemét iránt érdeklődik.
- Kérem ismertesse meg olvasóin
kat néhány rovattal!
- Elsőként a Köztér online kiadását
kell megemlítenem, cikkekkel, előze
tesekkel, megrendelési lehetőséggel.
Nagy népszerűségre tart számot Prog
ramok rovatunk. A Kecskeméti Kínáló
partnereként átfogó programajánlatot
nyújtunk a város kulturális eseménye
iről. Fontos szerep jut a Sport rovat
nak, mely sporteredményekkel, hírekkel, eseménynaptárral járul hozzá
a város sportéletének felpezsdítéséhez.
Ezenkívül még szólunk zenéről, biz
tonságtechnikáról, utazásról, üzleti
ajánlatokról és egyéb aktualitásokról.
Kirakat rovatunkban lehetőséget kívá
nunk nyújtani a kecskeméti és Kecske
mét környéki cégek, vállalkozások ré
szére, hogy ők is bemutatkozhassanak
a világhálón.
- Végezetül stílusosan azt hiszem,
csak azt kívánhatom, hogy minél
többen kerüljenek bele a Háló-ba és
ott ficánkolva hasznos információk
hoz jussanak!
Köszönöm,
és
várjuk
a
HálóTársakat a nap 24 órájában!
Tehát:

http://www.kecskemet.info.hu!

A reneszánsz zene gyöngyszemei

A Piarista templomban került sor a
kecskeméti Renaissance Consort (Pálin
kás Albert - művészeti vezető, Samu An
na, Nagy Attila, Keller Mihály,
Kovácsné Simon Márta) és a pozsonyi
Gaudium Énekegyüttes (művészeti veze
tő: Németh Imre) koncertjére november
13-án, szombaton. Vendégként közremű
ködött még Lorenz Dávid lantművész.
A kecskeméti együttes és a szlovákiai
Ifjú Szívek szervezet keretében működő
énekesek több mint tíz éve szerepelnek
együtt, műsorukon a XVI-XVII. század
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tánczenéjének, hazai és külföldi kóde
xekben fennmaradt többszólamú egyházi
és világi zenéjének reprezentáns darabjai
szerepelnek. Mostani közös fellépésük
műsorát a közelgő karácsonyi ünnepek
jegyében állították össze. A templomi
akusztika különösen kedvezett a benső
séges hangvételű vokális darabok és a
különleges hangszereken (blockflőte,
görbekürt/krummhom, gamba) bemuta
tott tánctételek megszólaltatásának. Kü
lönösen emlékezetes volt az Erzsébetkori angol művek előadása.
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A Frankfurti Könyvvásár kecskeméti szemmel
A világ legnagyobb könyvvására ez év
október 13.-18. között 51. alkalommal
került megrendezésre. Kiadók, könyvke
reskedők, írók, költők, műfordítók, új
ságírók és más, a könyvek iránt érdeklő
dők keresik fel évek óta az 1948-ban ala
pított, a világ könyvkiadásának rohamos
fejlődését bizonyító legnagyobb könyv
centrumot.
A kiállítók száma ez évben 6643 volt,
150-nel kevesebb a tavalyinál. A résztve
vő országok száma az elmúlt évi 105-ről
111 -re emelkedett.
A díszvendég Magyarország volt. Az
országismereti kiállítás különösen igé
nyes prospektusok-, köztük Kecskemét
város új prospektusa - és képeskönyvek
sorát tartalmazta, valamint fdmek meg
tekintését tette lehetővé.
A Frankfurti Johann Wolfgang Goethe
Egyetem Ifjúsági Irodalomkutató Intéze
te külön rendezvényekkel és egyéni kez
deményezésű .magyar könyvkiállítással
fejezte ki érdeklődését a magyar gyer
mek- és ifjúsági irodalom és annak kuta
tása iránt. A rendezvényeket az egyetem

két oktatója és hallgatója a Kecskeméti
Tanítóképző Főiskola Idegennyelvi Tan
székével közösen készítette elő.
Az intézetvezető professzor, Dr. HansHeino Ewers és az intézet tudományos
munkatársa Dr. Bemd Dolle-WeinkaufF
kezdeményezésére és munkája nyomán e
tudósítás írójának magyarországi közre
működésével egy magyar gyermek- és
ifjúsági irodalmi könyvkiállítás épült fel,
ami 2000 márciusáig lesz látható az inté
zetben.
A kiállítás létrehozásában segítséget
nyújtott a Móra, az Oziris és a Cicero
Könyvkiadó, valamint a Frankfurti
Egyetem két magyar hallgatója, a PhDösztöndíjas Nun Katalin és Kecskeméti
Beáta német szakos hallgató. A látogatók
számára brosúrát is készítettünk a ma
gyar gyermek- és ifjúsági irodalomról
német nyelven.
A vásár megnyitója előtti délutánon az
intézetben tudományos felolvasó ülést
tartottunk, amelynek egyik házigazdája
és előadója voltam. Előadásomban
nyolc magyar regényt elemezve mutat
tam be a magyar ifjúsági regény útját a

Pál utcai fiúktól napjainkig. Komáromi
Gabriella (Kaposvári Tanítóképző Főis
kola) a magyar gyermek- és ifjúsági iro
dalom múltjáról, jelenéről adott áttekin
tést. Nun Katalin (Budapest-Frankfurt)
pedig a német és a magyar lányregény
összehasonlításáról készülő doktori diszszertációjának egy részletét adta elő.
A rendezvényen Magyarországról több
vendég is részt vett, akik bekapcsolódtak
az előadásokat követő szakmai beszélge
tésbe: Rigó Béla, a Kincskereső főszer
kesztője, Gyárfás Endre író, Borbély
Sándor, a Pannonica Kiadó igazgatója,
Horváth Béla irodalomtörténész (Szek
szárdi Tanítóképző Főiskola)) és Valachi
Anna főiskolai oktató (Kaposvár), újság
író.
A rendezvény azért is nagyjelentőségű,
mert erősítette a kapcsolatot a magyar és
német irodalomkutatók között.
Prof. Hans-Heino Ewers intézetvezető
kifejezte reményét egy magyarországi if
júsági irodalomkutató társaság létrehozá
sát illetően, ami szélesebb körbe terelné
a német kutatókkal folytatott együttmű
ködést.

Janikovszky Éva, a neves írónő e beszámoló írójával, Lipócziné dr. Csabai
Saroltával beszélget a frankfurti fogadáson
A gyermek- és ifjúsági irodalom ren
dezvényeit az IBBY (International Board
of Books fór Young People) magyar
szekciója által szervezett előadás zárta a
kiállítás utolsó napjának délelőttjén. A
rendezvényt Békés Pál, a nagysikerű
"kétlépcsős" mesék (Félőlény és más
művek) írója vezette. Az én feladatom
egy bevezető előadás tartása volt. Ezt
követően Janikovszky Éva a gyermeki
sajátosságok határok nélküliségéről,

Mezey Katalin pedig az író történelmi
felelősségéről, őszinteségének szüksé
gességéről beszélt. A Magyar Illusztráto
rok társaságának képviseletében Sárkány
Győző és Rényi Krisztina tárta a közön
ség elé a Magyar Illusztrátorok Társasá
gának katalógusát.
A rendezvény során Békés Pál bemu
tatta az elmúlt néhány évben ún. "IBBYdíjjal" kitüntetett legjobb magyar gyer
mek- és ifjúsági műveket.

3HÜ

"Kecskeméten mindig úgy éreztem, Ne kultuszt - cselekvést!
hogy büntetésben vagyok"
Interjú Pócs Péter grafikus művésszel
Kecskemét a 20. században szá
mottevő képzőművészeti múlttal
rendelkezik. Kada Elek polgármester támogatásával már 1911ben Művésztelep létesült a város
ban. A kortárs képzőművészek vi
szont többen is azt vallják, hogy
Kecskemét város és a képzőművé
szek kapcsolata olyan, mint a futó
homok, igazán alkal
matlan a megkapaszko
dásra. Művészek jö n
nek és mennek. A né
hány kivételként itt ra
gadt és értéket létreho
zó képzőművész vi
szont nem kap megfele
lő támogatást.

dolgoztam. Eddig
250-nél több plaká
tomat nyomták ki.
Ez nem példátlan,
de ez a lépték nem
zetközi viszonylat
ban is jelentékeny
életműnek számit,
függetlenül attól,

riumi tagot jegyeztette be egyik
alapítónak. Nem kaptam meg a bí
rósági bejegyzést sem az Alapít
ványról, csupán az önkormányzati
kivonatot. Több mindenben kellett
volna az aktív részvételük, például
kértem az épületről alaprajzot, stb.
de eltelt úgy két év, hogy a levele
imre sem kaptam választ.
Arra is volt ígéret, hogy a lakásMint hírlik Te is a tá
körülményeimet a Műkertben
vozók sorsára jutottál.
megoldják, de semmi sem történt,
1972-től 25 éven át él
olyannyira nem, hogy 4 éven ke
tem Kecskeméten. Ak
resztül beázott a műteremrész. Mi
koriban rendkívül von
vel nem végezték el a javítást, én
zó volt a város kulturá
meg nem fizettem ki a lakbért.
lis pezsgése. Számomra
Majd felajánlották nekem a Mű
Kecskem étet - Isten
kert 8-as villát, amit a várható tá
nyugosztalja - Gajdócsi
madási felület miatt nem fogadtam
István neve fémjelezte.
el. Inkább szabályosan pályáztam,
Ekkor kezdett működni
azt viszont nem nyertem meg.
a Kerámia Stúdió, a
Nem küldték meg a szakmai zsűri
Kecskeméti Képtár, a
indoklását sem. Az Alapítvány sem
Naiv Múzeum, stb. és
működött. A városi önkormányzat
az alkotó ember úgy
kulturális bizottságának a vezetője
érezhette, itt érdemes
sajtókampányt indított ellenem a
élni.
A világ 100 legjobbja között szerepel ez a plakát
Petőfi Népében és a Kecskeméti
Elismerem,
hogy
Lapokban. Végül is betelt a pohár.
Kecskeméten váltam igazában el hogy mi és mennyi az amit való A plakátmúzeum közalapítványból
ismert művésszé. De amit elértem, ban maradandónak tartok. Az elké egyoldalúan kiléptem. A műtermet
azt jórészt a magam erejéből és te szült munkák tárolásáról is gon leadtam és elköltöztem Budapest
hetségéből értem el, a városnak ab doskodnom kellett és most, hogy re. Még utolsó lépésként a kecske
ban igen kis része volt. Alkotói pá egy éve elköltöttem Budapestre, méti Ingatlankezelő Vállalat bepe
lyám alakulása szempontjából ezek tárolását Kecskeméten oldot relt. A tárgyaláson azonban az is
mégis szívesen gondolok vissza tam meg, egy általam megvásárolt kiderült, hogy az én beruházásai
erre az időszakra, ekkor váltam kis ingatlanban.
mat, fejlesztéseimet nem vették fi
művésszé, ebben az időszakban
gyelembe, de végül is a város kép
Szakmai és szélesebb társadal viselője kérte a tárgyalás elhalasz
mutathattam meg a karmaimat, ott
alakult ki egy olyan munkakapcso mi körökben is híre ment, hogy tását és bejelentette a megegyezési
lat, amelyet a Petőfi Nyomda je  Kecskeméten plakát múzeum szándékát. Azóta több mint 5 hó
lentett művészi pályám alakulásá létrehozását is tervezted. Milyen nap telt el, de nem jelentkeztek és
ban. Együtt nőttem a Petőfi Nyom körülmény juttatta zátonyra ezt 6 hónap után meg elévül a per.
dával. Továbbá néhány kis szige az elképzelésedet ?
Ottlétem alatt több minden nem
Mivel sokat dolgoztam, jól is ke úgy működött, ahogyan az alkotó
tet, bázist jelentett Kecskeméten a
színház, a Pannónia Filmstúdió, a restem, így volt megtakarított pén és a város kapcsolatában működni
Kerámia Stúdió, a Katona József zem is. Úgy ítéltem meg, tartozom kellett volna. Az országban sokan
Múzeum. A munka feladataim 95 annyival a szakmának és magam felnéznek Kecskemét kulturális
százaléka azonban más városok nak is, hogy Kecskeméten plakát életére. A látszat - ahogyan mond
hoz, pl. Pécshez, Szolnokhoz es múzeumot hozzak létre. A bankban ják - néha csal. Kecskemétre iga
erre a célra félretettem 5 millió fo zán a provincializmus jellemző.
Budapesthez kötött.
rintot. Nem magánalapítvány, ha Sokkal nagyobbak a lehetőségek,
Megfeszített munkaintenzitás nem közalapítvány létrehozására mint amivel élni tudnak. Kodály
sal dolgoztál és művészi eredmé gondoltam. Első gondolatként a városában nincs nívós zenei élet,
nyeid alapján országhatáron in Nyár utcai bérelt műtermemet de azt sem tudják, hogy kicsoda,
nen és túl ismert és elismert mű akartam plakátm úzeum céljára milyen művészeti értéket képvisel
megvenni, de annak ellenére, hogy Tóth Menyhért.
vésszé váltál.
Igen. Megszállott munkamániás az épületre elővásárlási jogom
Pócs Péter az alkalmazott grafika
voltam és az is maradtam. Ha ne volt, mire észbekaptam azt átját- területén jelentős sikereket ért el.
kem jól megy a munka, akkor min szották egy vállalkozónak. Én fél Több jelentős díjat és különdíjat
den rendben van, ha az nem megy, retettem az 5 millió forintot és kapott. Kiállítása volt Amerikában,
még az élő fába is belekötök. Ami megkérdeztem, hogy mit ad a vá Japánban, Kanadában, Kínában és
energiám volt azt mindig az alko ros. Mivel a plakátmúzeum létre Európa szinte minden országában.
hozásának az ötletét jónak találták, Többször volt nemzetközi pályá
tói területre összpontosítottam.
Ezenkívül sokat utaztam és nyi közölték, hogy épületet ők biztosí zatok zsűrijének is tagja. 1997-ben
tott szemmel jártam a világban. tanak. A városi önkormányzat a megkapta a Munkácsi-díjat is.
által
megvásárolt
Különösen nagy hatást gyakorol Baumax
tak rám a lengyel művészek. Ál m űem lékjellegű malom épületet
Melyik díjat tartod a legki
landóan kerestem velük a kapcso jelképes összegért visszaadta az emelkedőbb elismerésednek?
latot. Plakátjaikban a gondolatéb önkormányzatnak és plakátmúze
Talán a legjelentősebb, hogy a II.
resztő, a szürreális jelleg vonzott. um céljára ezt az épületet tervezte Kecskeméti Animációs Filmszem
A lengyel kultúra akkor is, most is bevinni a közalapítványba. Elké le plakátjával bekerültem abba a
lenyűgöz. Őket tartom szellemi szült a közalapítványi okirat. A ku válogatásba, amely a 100 legjobb
mestereimnek. A magyarok közül ratóriumba Nérai Katalin művé plakátot adta közre a világból és az
pedig Konecsni Györgyöt válasz szettörténészt, a Ludwig Múzeum Egyesült Államokból
tottam volna szívesen mesterem igazgatóját kértem fel, a várost pe 1945-től 1990-ig.
nek, de rajta kívülálló az a körül dig Mikulás Ferenc a Kulturális
mény, hogy nem szerencsés kor Bizottság tagja képviselte. Furcsállottam viszont, hogy Kecske
ban élt.
A három évtizedes művészi pá mét önkormányzata nem engem,
Irta:
lyám során rendkívül intenzíven hanem az általam delegált kurató
Bánszky Pál

A Katona évforduló napjaiban többen
kérdezték: van-e kultusza nemzeti drá
mánk költőjének? Mások pedig egye
nesen kifogásolták, hogy miért nincs
kultusza Katona Józsefnek?!
Furcsán vagyok ezzel a "kultusszal".
A szót se szeretem. Emlékeztet a né
hány évtizeddel ezelőtti időszakra. Meg
egyébként is nem szertartásos tisztelet
kell Katonának, és különösen nem túl
zott hódolat. Csak tisztelet és hódolat.
Ismemi kell őt. A paraszti-kispolgári ré
tegből jött embert, akinek életvitelében
a körülményeket tiszteletben tartó reali
tás volt a jellemző. Azt a fiatalembert,
aki tanult, színházban játszott, darabo
kat fordított és dolgozott át. Szenvedé
lyes történelemszeretetével nem az ősi
dicsőséget kereste a múltban, a nemze
ti dicsekedést elítélte. Mint egyik méltatója írta róla, történeti drámáiban a
kimúltakat, a történelem hajdani nagy
jait "tetteinek megítélése végett" akarta
az élők elé állítani, nem szavakkal hir
dette az erkölcsöt, hanem cselekedetek
kel. Szülővárosában, távol a fővárostól
a tisztességgel végzett munka mellett
színházi épületet álmodott-tervezett,
verseket fogalmazott, tanulmányt írt a
"játékszíni költőmesterség" lábra állítá
sa érdekében,
de a kecskemé
ti pusztáról is.
Bizonyos érte
lemben úgy élt,
mint legismer
tebb drám ájá
nak címszerep
lője Bánk bán,
aki embermél
tóságának
büszke tudatá
ban volt. Ez a
tudat az, amely
nem tűri sem a
megaláztatást, sem a megalázkodást.
Cselekedett, nemcsak írta, élte is a
"munkálkodó légy nem panaszkodó"
életparancsát. Tudta, hogy a magyar
irodalom a szolgálattevés irodalma, azt
szerette volna, hogy a literatúra a nem
zet életével szoros közelségben éljen.
Érdemes lenne végig gondolni, hogy
ma mi a helyzet? Úgy tűnik, a távolo
dás korát éljük. Az okok fejtegetésére
nincs hely, az okozókat is kár emleget

ni. A tény viszont nehezen tagadható.
Ortega, a spanyol társadalomtörténész
írta: " A társadalom összefüggéstelen
részekre bomlott, egy-egy csoport nem
érzi magát a nemzet részének, nem osz
tozik a többiek érzelmeiben. Nem fog
össze velük, nem segíti őket gondjaik
ban. Pedig szükséges lenne, hogy
mindegyik csoport ismerje és valami
képp meg is élje a többi vágyait, eszmé
nyeit, balsorsát." Igaznak érzem Ortega
gondolatait ránk vonatkozóan is, de tár
sadalmunk szétesettsége olyan jelenség
melyet kellő
önbírálattal
magunk
is
gyógyítha
tunk. A gyó
gyítás egyik
módja civil
szervezetek
működtetése,
működése.
Mindent el
kell követni,
hogy az iro
dalom szol
gálat legyen
és közeledjen
egymáshoz a

mű és az, akinek szán
ták. Tenni kell azért,
hogy a különböző mű
vészetek és képviselőik
gyakrabban találkozza
nak egymással. Az igazi
érték legyen az irányadó és ne a magát
annak kikiáltó. A múlt példái ne szobor
ba merevített alakok legyenek, hanem
életük és munkásságuk követendő ma
gatartás.
Ha a Katona József Napok egy kicsit
is segítették ezt, akkor már megérte!
Nem volt hiába.
írta:
Komáromi Attila
a Katona József
Társaság elnöke

A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR DECEMBERI PROGRAMJAI
Kecskemét, Piaristák tere 8.
A könyvtár nyitva tartása: kedd - szombat: 10-19 óráig
RENDEZVÉNYEK 7-10-ig, Kiállítás a kecskeméti kortárs képzőművészek
alkotásaiból.
9-én, 18.00 órakor A Kecskeméti Rotary Club által rendezett jótékonysági
aukció.
9-én, 17.00 órakor Kalandozás a filozófia történetében "Kétség és kettős
ség" dr. Dudich Endre előadássorozata.
14-18-íg kiállítás a Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola növendékei
nek munkáiból. A tárlatot 11-én, 17.00 órakor Szabó Pál festőmű
vész nyitja meg.
GYERMEKKÖNYVNAPOK
nov. 30-tól - dec. 30-ig "Elfelejtett ősök árnyai" - Könyvírás és kézművesség
Nagy Mari és Vidák István iparművészek kiállítása a
Gyermekvi lúgban
4-én, 14.30 "Az égig érő fa" A Márkus színház bábelőadása
8-án, 15.00 Egy világkerülő ember meséi beszélgetés és játék Boldizsár Il
dikó meseíróval
10-én, 15.00 Meseországból jöttünk... A kacsalábon forgó kastély lakóit me
sével és dallal köszönti Fábián Éva, a Népművészet Ifjú Meste
re
21én, 14.00 "Szőjetek lányok, fonjatok lányok" - kézműves gyermekfoglal
kozás. Vezeti: Nagy Mari és Vidák István
22én, 10.00 "Fűben fában játék" - kézműves gyermekfoglalkozás
Vezeti: Nagy Mari iparművész
22-én, 14.00 "Füstből született lényeim" - Rajzos mesék gyerekekkel
Vezeti: Vidák István iparművész

Katona-könyv bemutató a könyvtárban
A Katona Napok keretében mutat
ták be a Megyei Könyvtárban dr.
Orosz László irodalomtörténész új
könyvét, Bánk bán értelmezéseinek
története címmel. A szerzővel Bíró
Ferenc egyetemi tanszékvezető tanár
és Beke József irodalomtörténész be
szélgetett.

Épülő kapcsolatok
A megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál
Leitner László főtitkár, Friedrich József
alelnök és Sípos Zsolt referens tájékoztatta a
vendégeket. A fenti két megbeszélés
eredménye és folytatása is lesz a Kamara és
az 1TD Hungary, illetve a városi
Önkormányzat által közösen szervezendő,
december 2-i, kecskeméti "Romániai
befektetési és együttműködési konferencia".

Fodor Imre polgármester, ljac Dana a
gazdasági kapcsolatok osztályvezetője és
Buksa Béla pénzügyi tanácsadó az ITD
Hungary területi képviseletének vezetőjénél,
dr. Bányainé Bajzik Magdolnánál a konkrét
befektetési lehetőségekről tárgyalnak.

Egy em lékezetes hétvége:

M arosvásárhely K ecskem éten
R észlet B odolai G yön gyi, a m arosvásárhelyi
N ép újságb an m egjelent cikkéből

H atvanhat m arosvásárhelyi
vendég, majd száz kecskem éti
vendéglátó, remek hangulat és
szám os új, m áris konkrétu
mokban m utatkozó kapcsolat
- ezek a fő cím szavai az októ
ber 22-23-24-i szép és gazdag
testvérvárosi hétvégének. Er
ről szám olunk be most kicsit
részletesebben, képekben és
szövegben1.

A marosvásárhelyiek bemutatkozása
a szombat délutáni látható közönségsi
kert aratott gálaesttel ért véget. A Csíky
Boldizsár zeneszerző és Illyés Kinga
előadóművész szervezte rendezvény
műsorát az Erdei Ferenc Általános Mű
velődési Központban a kecskeméti
Viva La Musica kórus nyitotta meg:
Illyés Kinga előadóművész Szilágyi
Domokos- verseket adott elő, Farkas
Ibolya Sütő András szöveget mondott
és Székely János verset szavalt, Csiky
Boldizsár zeneművét Selmeczi János
hegedűművész adta elő, majd testvéré
vel, Selmeczy György zongoraművész
szel léptek fel közösen. Művéből olva
sott fel a Kecskeméten élő Varró János
főiskolai tanár, valamint Gálfalvi
György, a Látó helyettes főszerkesztő
je. A műsort a kecskeméti Varga Móni
kával közösen vezető Nagy István vi
dámjelenetet adott elő, s a marosvásár
helyi Művészeti Líceumot két tehetsé
ges diák, Bogatila Ana és Haáz Bence
képviselte. A diákokat Szilvási Katalin
kecskeméti zongoraművész kísérte.
Szentesi Lilla főiskolai hallgató mező
ségi dalokat énekelt.

Szécsi Gábor polgármester- a rövid idő
alatt- több alkalmat is megragadott, hogy a
Baráti Kör Egyesület tiszteletbeli elnöki cí
méhez méltóan is részt vegyen a marosvá
sárhelyiek programjain, így többször kon
zultált Fodor Imrével is. (lent)
A Városházán Eresei Ferenc nemzetközi
osztályvezető ljac Danaval Irsa Katalin
tájékoztatóját hallgatja, (balra)
A megyei FM Hivatal vezetője, Madari Je
nő is fogadta a delegáció mezőgazdász tag
jait, köztük Náznán Jenő Maros megyei
Élelmezési és Mezőgazdasági vezérigazga
tót és Istate Rodica Mezőgazdasági Líceumi
igazgatónőt, akiket Tiba István kecskeméti
szakközépiskolai igazgató kísért el. (balra)

A gálaest

A vendéglátók pénteken este a Kecs
keméttől néhány kilométerre levő
Pongrácz-major borpincéjébe invitálták
a marosvásárhelyieket, ahol a százéves
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
főigazgatója, dr. Botos Ernő Péter, illet
ve dr. Hajdú Edit szőlészeti kutató a he
lyi jellegzetes homoki borokat mutatta
be, majd a vidék jellegzetes ételeit is
megismerhették a résztvevők a közös
vacsorán.
A szombati gálaestet fogadás követte.
Ezt a Marosvásárhelyről elszármazott
Sípos Zsolt, a kecskeméti Széchenyi
István Idegenforgalmi és Vendéglátó
ipari Szakközépiskola tanára, a Baráti
Kör Egyesület alelnöke szervezte, az is
kola tanárai és diákjai által készített
menüvel.
A Baráti Kör Egyesület kitűnő szerve
zésében Kecskemét intézményei és la
kossága szinte páratlan hozzáállással
vettek részt abban, hogy Marosvásár
hely küldöttsége jól érezze magát az al
földi testvérvárosban, amelynek képvi
selői remélhetőleg a közeljövőben be
mutatkoznak Marosvásárhelyen is.

Kecskemét köszöntőjeként a Viva la Musica női kórus (művészeti vezető: Smuta Attila)
Kodály Szent István énekét adta elő.
A gálaest díszvendége, egyik főszereplője
Illyés Kinga színművésznő volt, aki ismét
felejthetetlen perceket szerzett... (balra)

A városi megemlékezésen a Kecskemét- Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület is elhelyezte koszorúját (Leviczky Cirill, Kerényi György és dr. Hódi Zsuzsanna).

...csakúgy, mint a most megismert másik
nagyszerű művésznő, Lohinszkyné Farkas
Ibolya. Mindketten a Színművészeti Egye
tem tanárai.

A műszaki szakembereket Dánfy László
MTESZ ügyvezető igazgató külön is fogad
ta a Technika Házában.
Dr. Kolozsvári Zoltán professzor (balolda
lon, középen) a Plasmaterm cég igazgatója
is élénken érdeklődött szakmai és üzleti kap
csolatok iránt.

A Városháza dísztermében a marosvásárhelyi vendégek és vendéglátók.

A gálaest utáni fogadás fő szervezője, a Baráti Kör Egyesület alelnöke, Marosvásárhely
szülötte, Sípos Zsolt mond pohárköszöntőt. Mögötte jobbról Csató Béla főesperes, aki nél
kül szintén nem léteznének a mai kapcsolatok, mint ahogy Brúszel László és Kiinger Ádám
nélkül sem.

A marosvásárhelyi delegáció tanácsosai, magyarok és románok egyaránt részt vettek az október 23-i ünnepsége
inken. A középen álló Illyés Kinga mellett balról Csiky Boldizsár zeneszerző, városi tanácsos.

Az október 23-i megemlékezések sorában,
a Szobonya Zoltán emléktáblánál rendezett
koszorúzáson Fodor Imre polgármester a
résztvevők körében.
(balra)

Az Ifjúsági Házban többen is megfordul
tak a marosvásárhelyiek közül. Kovács Júlia
városi tanfelügyelő (balról), Józsa Katalin
igazgatónővel, közös ifjúsági rendezvények
ről is tárgyalt.

Az alkalomhoz illően volt felemelő és meghitt a városházi polgármesteri fogadás. Borsányi
Irén erdélyi népdaléneklését Fodor Imre is megkönnyezte...

Szécsi Gábor polgármester interjút ad
Antalfí Imola újságírónak, aki több románi
ai román és magyar újságot is tudósít.

Vendégprofesszorok
A Református Egyházkerület Ráday Mú
zeumában Fogarasi Zsuzsa igazgatónő látta
vendégül a delegáció érdeklődő és szakma
beli tagjait.

Az önkormányzat idegenforgalmi bizottsá
gának elnöke, Gonda József (képünkön kö
zépen, jobbról), a Zöldfa vendéglő tulajdo
nosa, személyesen is kivette részét a ven
déglátásból. A kecskemétieket erdélyi éte
lekkel, a marosvásárhelyieket saját speciali
tással várta.

Az Erdei Ferenc Általános Művelődési Központ igazi jó házigazda volt. Színháztermében
csak azoknak a székei maradtak üresen, akik nagyon megsértődtek volna, ha nem kapnak
protokoll- tiszteletjegyet... ők sajnálhatják legjobban, miről maradtak le.

A Tudomány Napja színvonalas
kecskeméti rendezvényein - a fő szer
vező MTESZ és megyei ügyvezető
igazgatója, Dánfy László jóvoltából idén is számos, határon túli magyar
tudós vett részt. Köztük volt a maros
vásárhelyi Műszaki Egyetem pro
fesszora, dr. Hollanda Dénes és egyik
kollégája, dr. Dávid László is.
Hollanda professzor tevékenysége
meghatározó volt a korábbi főiskola
egyetemmé válásában. Dékáni tiszté
ről tavaly le kellett mondania, mert az
általa létrehozott, az önálló magyar
egyetem alapítását célul tűző alapít
vány elnöki funkciója miatt erre fel
szólították.
Tudományos és oktatásszervező,
valamint a magyarság megmaradásá
ért végzett tevékenységével csak
mélységes humánuma vetekszik. Dá
vid László a fiatalabb oktatói gárdát
képviseli, azonban tudományos tevé-

kenysége már így is kiemelkedő.
Ugyan legjobb hallgatóik - sajnála
tos mértékben szétszóródva -, ma már
a világ minden sarkán kitűnően meg
állják helyüket, ők mégis másra büsz
kék. Arra, hogy az a kb. kéttucatnyi
magyar oktató - amely a nehéz körül
mények között is napról - napra a vi

lágszínvonalat és a minőségi oktatást
tűzi célul -, minden külföldi ösztön
díjról, megbízásból visszatér a csa
patba. Nem tudnánk többé egymás
szemébe nézni, ha elhagynánk a szü
lőföldet és egymást" - mondja Dávid
László. A kecskeméti műszaki főis
kolai vezetők közül, dr. Danyi József
és dr. Kodácsy János egy
héten belül már másod
szor fogadtak - dr. Ko
lozsvári Zoltán professzor
után - marosvásárhelyi
kollégákat.
Örömmel
közölték,
hogy a meglévő, kolozs
vári egyetemi kapcsolatok
mellett szívesen felveszik
3 kapcsolatot a marosvá
sárhelyiekkel is. Köszönet
és gratuláció érte - kölcsö
nösen eredményes folyta
tást kívánunk!

Gálfalvy György, a Látó főszerkesztő-he
lyettese több mint húsz éve jár Kecskemétre
és Lakitelekre - az ő vendégei között pedig
gyakoriak a kecskeméti Forrás munkatársai,
de a képen mellette látható Debreczeni Jó
zsef is.

Látogatás Kunpusztán, a Pongrácz-majorban. A borkóstoló házigazdái: Botos Ernő a Sző
lészeti és Borászati Kutatóintézet főigazgatója és munkatársa. Hajdú Edit.

A sikeres gálaest utáni fogadáson Illyés Kinga művésznő mosolya is felszabadultabb. Mel
lette balra Nyitrai András országgyűlési képviselő, jobbra Bajzik László mérnök, Szabó
István a Piaristák igazgatója és Mikulás Ferenc a Kecskemétfílm igazgatója

Ana Bogatila művészeti líceumi hallgató,
de már ifjú hegedűművészként lépett fel az
oboista Haáz Bencével együtt ( a háttérben,
az őket kísérő kecskeméti Szilvási Katalin
zongoraművész mögött.)

Csíky Boldizsár művét Selmeczi János he
gedűművész adta elő, akit testvére Selmeczi
György zongoraművész kísért.

Kiváló emberek- kiváló hangulatban a pusztalebbencs-vacsora után. Andrei Cozos, Eugen
Popa, Áron Vasile tanácsosok is szívesen jönnek vissza majd újabb szakmai tapasztalatcse
rére hozzánk.

A jó hangulathoz a gördülő és kedves műsor
vezetést Varga Mónika (a KTV szerkesztője)
és Nagy István marosvásárhelyi színművész,
rádiós-szerkesztő duója biztosította.

r

J ttk J tL JL\ j L J l_L
VELICSEK ÉVA a marosvásárhelyi Pol
gármesteri Hivatal fiatal közgazdász munka
társa, a kecskeméti kapcsolatok megbízott
ügyvivője.

Mikor, hogyan kezdődött az Ön kapcso
lata Kecskeméttel?
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Városaink tudományos, szellemi életé
ben, környezetében élnek, dolgoznak,
hatnak olyan személyiségek, akik ki
emelkedően képesek gyarapítani váro
suk hírnevét, szellemi presztízsét. Ho
gyan lehet kiaknázni ezeket a lehetősé
geket?

1998 júniusában, amikor a Marosvásár
helyre látogató első hivatalos kecskeméti de
legáció kísérője voltam a vendéglátó önkor
mányzat képviseletében. Ma már elárulha
tom, hogy akkor merő véletlenségből kerül
tem a Császár Cirill, Katona László és Tóth
Tamás alkotta kecskeméti küldöttség mellé.
Megkapó közvetlenségük, őszinte, s mint
később tapasztaltam, tartós érdeklődésük ha
sonló viszonzást váltott ki belőlem. Kiemel
kedő aktivitással vettek részt a számukra
szervezett találkozókon, tárgyalásokon,
amelyek rövid idő alatt mindig tartalmas
párbeszéddé oldódtak. Ugyancsak ekkor is
mertem meg Gyergyádeszné Jolikát a Bács
megyei könyvtárból. Magó Gábor iskolaigazgató urat és Vásárhely régi támogatóját,
Kerényi Györgyöt is. Az így kezdődött "hi
vatalos" kapcsolatfelvételt követően Fodor
Imre polgármester úr folyamatosan bevont a
kecskeméti kapcsolat alakításába, feladatok
kal bízott meg, no és Kecskemétről is többen
s egyre többször igényelték a közreműködé
semet. Aztán, ahogy mondani szokás,
"könnyű Katát táncba vinni"...

A Kecskeméten és Vásárhelyen is rend
szeresen ismétlődő rendezvények, rendez
vénysorozatok kiváló alkalmat nyújthatnak
az említettek bemutatására, bemutatkozá
sára; pusztán programba kell illeszteni
őket. Gondolok itt, csak példaként, a legis
mertebb Marosvásárhelyi Napokra, a Ze
nei Napokra, a Rövidfilm Fesztiválra; illet
ve a kecskeméti Tavaszi Fesztiválra, a Hí
rős Hét Fesztiválra, az Európa Jövője
Nemzetközi Gyermektalálkozóra, a Nem
zetközi Kodály Szeminárium és Zenei
Fesztiválra, a Népzenei Találkozóra, a
Bábszínházak Találkozójára, vagy az Ani
mációs Filmfesztiválra, a Tavaszi Képzőművészeti Triennáléra, stb. Mindezeken
túlmenően mindkét városban vannak to
vábbi rangos rendezvényeket szervező
egyesületek, intézmények, amelyek szer
vezésében visszatérően vannak zenei ren
dezvények, országos és nemzetközi konfe
renciák, szabadegyetemek, amelyeken köl
csönösen megfelelő nyilvánosság biztosítha
tó az említett személyiségeknek is.

Önt sokan már elkötelezett kecskeméti
polgárnak tekintik nálunk. Mivel "fogta
meg" így Kecskemét?

Hogyan látja, miként lehet közel vinni a
mindennapok emberéhez is ezt a testvérvárosi kötődést?

Kecskemét gyönyörű város, és annyi a ha
sonlóság a két város jellemző építészete, ar
culata között, hogy szerintem Kecskemét és
Marosvásárhely eleve testvérvárosnak épült.
Mindkettő azonos gyökerekről fakadó ha
sonló történeti, gazdasági, szellemi múltra
tekinthet vissza. Mindkét város jeles elődök
sokaságára lehet büszke, köztük országszer
te s azon túl is ismertekre, mint például Ka
tona József, Hornyik János, Kodály Zoltán,
Latabár Kálmán, vagy mint a marosvásárhe
lyi Bolyaiak, Telekiek, Moher Károly, Illyés
Kinga, Sütő András. Sokat számított, hogy
mindazok a kecskemétiek, akikkel a mun
kám összehozott, mind értékes, nyitott,
együtt-működésre kész, és szavahihető, cse
lekvő, rokonszenves emberek.

Ezt valóságos és lényegi kérdésnek látom
én is. Meggyőződésem, hogy alapvető fon
tosságú a két város kapcsolatának vissz
hangra találása, megjelenése, beágyazódása
a családok, a polgárok és szerveződéseik kö
rében. Ez akár egyfajta visszaigazolása, hite
lesítése is törekvéseinknek. Arra gondolok,
hogy igazi kapcsolat azzal s akkor jön létre
városaink között, amikor mind több család,
mind több magánember is megismeri, s ha
teheti, látogatja is egymás városát, vidékét,
tájait. Komoly érdeklődést keltő lehet - és
remélem hagyománnyá válik - az olyan típu
sú programsorozat is, mint a kölcsönösen si
keresnek ítélt "Marosvásárhely Kecskemé
ten" volt. Meggyőződésem, hogy egy-egy
ilyen tartalmas program újabb és újabb elkö
telezett embereket hív elő Marosvásárhelyen
és Kecskeméten, akikkel gyarapodva
gazdagodnak a kapcsolataink, erősödnek az
értelmes és hasznos intézményi, valamint a
személyes kapcsolatok is.
Nálunk most szervezzük az ittenihez ha
sonló civil egyesületet, amely minden közös
célban partnere lesz a Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesületnek. Mi is szí
vesen hívjuk, várjuk Marosvásárhelyre és
Erdélyszerte a kecskemétieket, sőt örömmel
segítjük is a hozzánk fordulókat mindenben,
ami ahhoz kell, hogy jól érezzék magukat
nálunk, s hogy újra eljöjjenek, sőt másokat is
erre biztassanak.
Ez igazán kedves, de nálunk is sokan nem
engedhetik meg maguknak a költséges turiz
must, a nagy utazásokat...
Vannak egyéb lehetőségek is, amelyek
szinte mindenki számára elérhetők. A csere
látogatásokra gondolok, amikor családok,

Mit tart a Kecskeméttel összefüggő'
munkája fő célkitűzésének?
Annak a kölcsönös törekvésnek a megva
lósulását, hogy az alkalomszerű, protokollá
ris kapcsolatokat felváltsák az ezeket sem
nélkülöző, sőt ezekre is építő, ám végiggon
dolt koncepciók mentén folyamatossá alaku
ló tartós együttműködések. A fontos kulturá
lis kapcsolatok mellett ugyanolyan fontos a
sokrétű gazdasági együttműködés kiépítése
is. Ez a nehezebb. Talán a 2000. év itt is
meghozza az áttörést. Már folyik a gazdasá
gi környezet-tanulmányozás, és jövő szep
temberben a kecskeméti Piacmarketing
Üzletközpont szervezi nálunk a Maros Expo-t, amely mindkét város és vonzáskörzete
gazdasági seregszemléje lesz. Jó alkalom a
gazdasági élet szereplőinek egymás megis
merésére, az üzletkötésekre, és más tipusú
gazdasági együttműködések elhatározására
is.
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A l e l k ű k e t k it e t t é k ,
a ten y erü k ö n h o rd ta k
A marosvásárhelyi delegáció sok gáláns
kecskeméti vendéglátója közül hét fő teljes
ellátását vállalta Szabó István és felesége (a
Szőlőfürt fogadó tulajdonosai). Mi sem ter
mészetesebb, hogy két ottani vendéglátós
kollégáját (Kovács Emmát és Valkay Feren
cet) és a sportosokat (Kiss Istvánt és Ioan
Timbust) fogadta a kecskeméti birkózók me
nedzsere. Előtte ők sem gondolták, hogy rá
két hétre, vendégeik meghívására viszontlátogatást tesznek majd Marosvásárhelyen. Él
ményeikről első tömör mondatuk így hang
zott: " A lelkűket kitették és a tenyerükön
hordtak bennünket." De konkrét eredmé
nyekről is beszámoltak: ottani kollégák és
munkatársaik (szakács, felszolgáló) érkez
nek a napokban szakmai tapasztalatcserére.
Decemberben pedig kecskeméti birkózók
mennek Gyarmati Ferenc edző meghívására
a vásárhelyiek versenyére, amit jövő febru
árban az ottaniak idelátogatása követ.

Valkay Ferenc és Kovács Emma is elisme
réssel nyugtázta: Szabó Istvánék sokéves
munkájuk gyümölcseként büszkék lehetnek
a jelentősen kibővített és felújított Szőlőfürtre: most már 140 főt tudnak egyidőben étter
mükben kiszolgálni. Hétközben esténként és
vasárnap délben id. Farkas Lajos prímás és
zenekara, valamint Fejős Jenő nótaénekes
biztosítják a jókedvet az ismerten finom éte
lek mellé.
A rövid beszámoló végén még hozzátették:
ugyan most nincs befektethető szabad pén
zük, de a fantáziájukat megmozgatta több
ottani lehetőség és akár a
szakmai tapasztalatokon
túli üzletek is alakulhatnak
majd...

Szabó István és fogadója,
a Szőlőfürt

Velicsek Éva dr. Szécsi Gáborral,
a Baráti Kör Egyesület
tiszteletbeli elnökével
magánszemélyek kölcsönösen hívják meg s
látják vendégül egymást, ki-ki ahogy tudja.
Sok kisközösség, klubok, egyesületek, isko
lák stb. is szervezhetik ezt, amire máris szá
mos példa akad.

Mi volt eddig a legemlékezetesebb sze
mélyes élménye Kecskeméten?
Egy régi-régi álmom váratlan teljesülése.
Egyik, a szokottnál is hosszabbra nyúlt, igen
fárasztó nap rövidke éjszakáját követő reg
gel delegációnk kísérője felnyergelt ló "tár
saságában" kopogott ébresztőt. A hatás nem
maradt el, a meglepetés tökéletes volt. Éle
temben először ülhettem lóra és próbálhat
tam ki a semmi máshoz nem hasonlítható él
ményt nyújtó lovaglást. Sajnos az erről ké
szített fotók - ugyancsak váratlanul "techniai okok miatt" nem sikerültek. Egy
okkal több az ismétléshez...

Legkedvesebb elfoglaltsága, vagyis mi
vel tölti legszívesebben szabadidejét?
Mint a legtöbb erdélyi magyar fiatalnak,
természetesen nekem is a természetjárás a
legfőbb kedvtelésem. Ha van hely ezen a vi
lágon, ahol igazán otthon érzem magam,
ahova mindig visszavágyom, amiből soha
nem lehet elég, ami akkor is gyönyörű, ha
éppen zuhog az eső, vagy köd van, vagy hi
deg, hát azok a hegyek. Azok mindig felüdí
tenek, magukkal ragadnak, mindig új próba
tételek elé állítanak, s mindig meg szeret
ném hódítani őket.

Legyen sok öröme köztük.

Lejegyezte:
Tóth Tamás

Kosarasok után focisták
Az idén soron következő Bolyai-hét rendezvényei közül a Nemzetközi
Kosárlabda Kupára a kecskeméti Bolyai Gimnázium - a Kecskemét - Ma
rosvásárhely Baráti Kör Egyesülettel közösen - meghívta Marosvásárhely
középiskolai lány és fiú válogatott kosarasait. A december 12 - 14. közöt
ti tornán a lányoknál (a házigazdákon kívül) itt lesz még a magyar ifjúsá
gi válogatott, az Arad megyeiek és a marosvásárhelyiek csapata. A fiúknál
a kör Nagykőrös csapatával egészül ki.
Legfrissebb- lapzárta utáni- hírünk, hogy a kecskeméti labdarúgók is ké
szülnek egy januári maros vásárhelyi edzőtáborozásra. Erről bővebben a
következő számunkban írunk.

A csángó gyerekek gyámolítói
A Marosvásárhely melletti Erdőcsinádon él és dolgozik fantaszti
kus hittel, kitartással Lukácsi
Szilamér református lelkész és fele
sége, Anna, akik misszióként vál
lalták fel a csángó gyerekek tanítá
sát, táboroztatását. A nincsből, a
semmiből teremtenek sok szívvel,
ötlettel minden újabb csoportnak
felejthetetlen napokat, élményeket.
Büszkék vagyunk barátságukra!

MAROSVÁSÁRHELY KECSKEMÉTEN RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÓI
Illyés Közalapítvány - Budapest (Ve
ress László), Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület, Autóüveg
Kft. (Kerényi György), Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Sportbizottsága (Szűcs Tibor) és
Sportigazgatósága (Szénási Tibor),
Polgármesteri Hivatala: Nemzetközi
Kapcsolatok Osztálya, Oktatási és
Kulturális Osztály, Mérnöki és
Környezetgazd. Osztály, Pénzügyi
Osztály (Deák István, Kerekes Judit,
Kiss Ferencné, Bognár István, Dr. Haj
nal Lajosné), Adorján Mihály dr., An
tal Sarolta, Aranyhomok Szálloda és
Tanyacsárda
(Gömöri
Ferenc),
Autoflex Kft. (Sándor Tamás), BácsKiskun Megyei Kereskedelmi és Ipar
kamara, (Leitner László, Sípos Zsolt),
Bányai Júlia Gimnázium (Bajtai Mária
és diákjai), Bolyai János Gimnázium
(Kiinger Ádám), Borsányi Irén, Bozsó
Gyűjtemény (Lóránt Klára), Brúszel
László dr., Centrum Áruház (dr. Ador
ján Mihályné), CONSOL TRADE Épí
tőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. (Fábián János), Cseh Pékség
(Cseh Zoltán), Debreczeni József dr.,

Elektrocenter - K.E.K. Kft. (Németh
László), Erdei Ferenc Általános Műve
lődési Központ, (Bárdos Ferenc,
Börönte Erika), Erdélyi Magyarok
Bács Megyei Egyesülete (EMBME),
Extra Piac Kft. (Székely Zsolt), FM
Hivatal (Madari Jenő), Forrás Kiadó és
Szerkesztőség (Fűzi László), Gáspár
András Szakközépiskola (Kalics La
jos), Géczi József dr., Géper Kft. (Gyu
lai Lajos), Gépipari és Automatizálási
Műszaki Főiskola, Gong Rádió (Tőzsér Judit, Németh Ernő), Hajdú István
építész, Házinyomda Kft. (Fehér De
zső), HBH Bajor Söröző és Étterem
(Pataki Klaudia), Heltai Nándor, Hotel
Centrál - Andrássy és Társai Kft.,
(dr.Andrássy Ákos, Andrássy Cintia),
ITD Hungary (dr. Bányainé Bajzik
Magdolna), Jankó Z. István dr., Juhász
István, Junior Trans Kft. (Peák Viktó
ria, Nagy László), Juniperus Kft.
(Szűcs Dezső), Kandó Kálmán Szakközépiskola (Horváth Lajos, Lugosi
István), Katona József Emlékház
(Székelyné Körösi Ilona), Katona Jó
zsef Könyvtár (Ramháb Mária,
Gyergyádesz Lászlóné), Katona József

Múzeum (Wicker Erika, Bárth János),
Katona József Színház (Bodolai Géza),
Kecskemétfílm Kft. (Mikulás Ferenc,
Nagy Lajos, Szilágyi Varga Zoltán),
Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Józsa Ka
talin), Kecskeméti Lapok (Farkas P.
József), Kecskeméti Televízió (Szabó
Sándor), Kertészeti Főiskola (dr. Lévai
Péter), Kertvárosi Iskola (Lisztes
Jánosné), Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága, Kocsis Pál Mg. Szakkö
zépiskola (dr. Tiba István, Kocsis Pál),
Kodály Intézet (Erdei Péter, Ittzés Mi
hály) Kodály Zoltán Ének-Zenei Gim
názium, Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola (Alföldyné Dobozi
Eszter, Juhász Géza, Zircher Ilona),
Konzumbank Rt. Kecskeméti Fiókja
(Szöllősi Béla), dr. Köteles Mária,
KÖZTÉR újság (Nagy Mária, Magyar
Ágnes), Közútkezelő KHT. (Abrankó
Sándor, Szabó József), Kunság Volán
Autóbuszközlekedési Rt., (Friedrich
József, Somodi Béla, Kökény István),
Leviczky Cirill, M. Bodon Pál Zeneis
kola (Palotás József), Magyar Vöröskereszt városi szervezete (Gubacsi
László dr., elnök), Meditres Egészség

ház (Pongrácz József dr. és Faragó Ka
talin dr.), MÓL Rt. Kecskeméti Üzeme
(Juhász Csaba), Muraközy György mg.
mérnök, Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek Szövetsége (Dánfy
László), Művésztelep-Alkotóház (dr.
Fekete László), Nagy József szállítási
vállalkozó, Nemzetközi Kerámia Kí
sérleti Stúdió (Probstner János), Népi
Iparművészeti Múzeum (Kriskóné Dá
vid Mária), Nosztalgia Étterem-Bár
Panzió
(Sárközi
Zoltán),
Onkoradiológiai Központ (Szűcs Mik
lós, Hajnal Lajos), Petőfi Népe (dr. Lo
vas Dániel), Piacmarketing Üzletköz
pont (Varga Sándor), Poliext Csövek
Kft. (Golovics Ferenc, Skala Zoltán),
Pólyák József vállalkozó, Pólyák Pé
ter, Pongrácz-major (Vörösmarti Im
re), TV+ (Csontos Barna, Puchardt
Győző), Ráday Múzeum (Fogarasi
Zsuzsa), Református Egyházközség
(Szabó Gábor, Varga László) Richter
Dekor (Richter Bertalan), Rigó Rezső,
Kerényi Endréné, Római Katolikus
Főplébánia (Farkas László, Nagy Já
nos, Nagy Csilla), SOS-Gyermekfalu
(Tóth Csaba, Bognár Gábomé), Speci

ális Oktatási Nevelési Fejlesztő Köz
pont (Tonács Éva), Sugár György, Sza
bó Dénes dr., Szathmári Margaréta,
Szebellédi Tamás, Szeberényi Gyula
Tamás, Széchenyi István Idegenforgal
mi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
(Nischmann Helmuthné, Balanyi
Károlyné, Domokos József, Jakab Ta
más), Szécsi Gábor dr., Szentkirályi
László dr., SZIL-COOP Bevásárlóköz
pont (Szilvási és Társai Bt.), Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, (Dr.
Kriston Vizi József), Szőlészeti és Bo
rászati Kutatóintézet (dr. Botos Ernő),
Szőlőfurt Fogadó (Szabó István), Taní
tóképző Főiskola (Horváth Ágnes),
Tóth Tamás, TIT (Szabics István), ÚTHÍD Mérnöki Iroda (Bozóky László),
Várda Drink Kft. (Berende László),
Varró János nyugalmazott főiskolai ta
nár, Zalatnai Pál, Zephyr Kereskedel
mi és Szolgáltató Kft. (Bélái Gyula),
Zománcművészeti
Alkotóműhely
(Gyergyádesz László), Zöldfa Étterem
(Gonda József), Zöldségtermesztési
Kutató Rt. (Dr. Bittsánszky János),
Zwack Unicum Rt. (Zwack Péter)

A börtönlakó fiatalok érdekében
Mit érzünk akkor, ha a televízióban már
megint azt halljuk, hogy a világon a legjobb
életük a raboknak van? Az állam pénzén
élősködnek, fogvatartásuk alatt ruházzák és
etetik is őket.
Azt is gyakran halljuk, hogy valaki azért
követ el bűnt a tél beállta előtt, mert a hűvös
idő elől nincs hova bújnia.
Hitek- tévhitek, igazságok-részigazságok.
Ma Magyarországon a bűnelkövetők egy
részét börtönbüntetésre Ítélik. Közülük igen
sok a fiatalkorú, akik bűncselekményeiket
1 4 - 1 8 éves koruk között követték el. Ha
zánkban jelenleg Tökölön és Kecskeméten
működik fiatalkorúak börtöne.
A kecskeméti Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézetét 1997-ben
adták át, az európai norma és a magyar sajá
tosságok figyelembe vételével. Az intézet
ben 30 fiatalkorú férfi börtönbüntetésének
letöltésére van lehetőség.
Kecskeméten négy megye (Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok)
14-21 éves fiataljai töltik szabadságveszté
süket. Mindannyian a serdülő és ifjúkort alig
átlépett gyermekek. Gyermekek a felnőttkor
küszöbén, amit többszöri próbálkozások el
lenére sem tudtak átlépni vagy nehezen tet
ték azt.
Hogyan válnak felnőtté, ha börtönben töl
tik életük ezen részét?
A börtönlakó fiúkat nevelik, oktatják és
képzik is az arra kiérdemesült szakemberek.
Apjuk helyett apjuk, anyjuk helyett anyjuk.
Korrekciós nevelésük, társadalmi beillesz
kedési zavaraik megszüntetése, enyhítése
valamint szabadulás után a társadalomba va
ló visszailleszkedésük elősegitése alapvető
feladatai közé tartozik őröknek, nevelőknek
egyaránt. Ezek a fiúk a börtönben már nem
azok a "nagy" fiúk. Bent lassan levetik a sze
mélyiségükre rakódott " álcákat " és az eh
hez kapcsolódó járulékos szokásaikat is. Önmagukká válnak, nincs lehetőségük félrema
gyarázásra, a másik elszédítésére sem. A
nagy bajkeverő legényekből apró kis végre
hajtó gépezetek lesznek.
A Wéber Ede utcába irányított fiatalokat
három lakóegységben (egységenként 10-10
zárkával) egyszemélyes zárkákban helyezik
el. A zárkákban van egy ágy, egy mosdó,
ülőke és kicsi asztalka, szekrény valamint
egy toalett. Lakóegységenként van fürdő
szoba, konyha és társalgó is.
Az ügyesebb, képzettebb fiúk tanfo
lyamokra, szakkörökre és helyben dolgozni
is járhatnak. Többen végeztek már tisztító,
gipszstukkó, mosodai tanfolyamot, melyek
ről államilag elismert bizonyítványt kaptak.
Jelenleg is hat fiatalkorú fogvatartott vesz
részt számítógépes képzésben, szintén enynyi fiú szőnyegszövő tanfolyamra jár. Vá
laszték van, de időnként hiányzik a minimá
lis képzettségi előírás.
Ha dolgoznak, akkor bérük egy részét le
tétbe helyezik, másik részén vásárolhatnak.
Van, aki gimnáziumi tanulmányokat foly
tat, de van, aki csak öt általánost végzett.
A fiúk fejlődése érdek, közérdek.
Kikerülve az intézetből mit tudnának kez
deni az addig megszerzett, de azóta már el is
feledett tudásukkal? Mit tudnának kezdeni
alapvető nevelési, viselkedési, életvezetési

nítni őket börtönéveik alatt, hogy ne legye
nek visszaesők? Lehet-e lerombolni az ott
honról hozott mintát?
Valamennyit igen, de nem biztos, hogy dó
zerrel kell nekimenni a fiúknak. Apránként
vetkőztetve, ugyanakkor új tudással öltöztet-

hiányosságaikkal? Kik ők, hogy megfosszuk
őket a tanulás, a művelődés jogától? Mit vé
tettek ellenünk?
Közös érdekünk, hogy szabadulás után a
fiatal be tudjon illeszkedni közvetlen kör
nyezetébe, tájékozott legyen az addigra
megváltozott gazdasági és
napi ügyeket érintő refor
mokról. Tudjon lábra állni,
s ha segítséggel is, de élje
tovább életét. Tegyük lehe
tővé mi mindannyian, hogy
a fiúk ne legyenek vissza
esők. Tudják értékelni sza
badságukat, magukat, életü
ket - ezeket legalább bent
meg is tanulhatják. A leg
főbb emberi érték a szere
tet. Tudjunk megbocsátani,
s gyűlölet nélkül, nem csak
álcázva szeretni.

• -•
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bemutató a börtönben
Luxus lenne az egyszemélyes zárka? Lehét, de ez a börtön sajátossága. Meg kell ad-

Mara
változásai
Oláh Mara tizenegy éve megváltozott.
Ecsetet ragadott, hogy saját élettörténetét
megörökítse. Harminc évig takarítónőként
kereste meg a napi betevőre valót. A nyolc
osztályt is csak felnőttként végezte el, mert
szüksége volt rá a jogosítvány megszerzé
séhez. Cigány lányként magyar férfit vá
lasztott élete párjául, ami miatt megvetet
ték, kigúnyolták. 1988 nyarán Mara iszo
nyú fejfájásra ébredt. Kislányát várta haza,
aki gyógyszerért szaladt el a patikába. Mi
előtt elindult a lány papírt, radírt, ceruzát
kért tőle az anyja. Lánya színészek képeit
gyűjtötte, így emlékezetből Sophía Lorent
vetette papírra. A tizenöt perces rajzolgatás
közben fejfájása is elmúlt, így tudta, hogy
fizetését nem gyógyszerre költi majd. Más
nap a lány vízfestéket vásárolt, hogy anyja
kifesthesse az arcképet. Mara az arcfestés
ben találta meg a feloldódást. Ezután Mara
minden szabadidejét festegetéssel töltötte.
Másolt színes újságokból állatokat, virágo
kat majd az olajfestés technikáját is elsajá
ni az elítélteknek azt a mintát, amit elvárás
ként követniük kellene.
A rabtartás naponta személyenként az ál
lamnak 3000 Ft-jába kerül. Ez egy évre ki
vetítve több mint egymillió forint. Az öt,
vagy több évre ítéltek tartása mennyibe ke
rül? Nem lenne egyszerűbb úgy nevelni, ta-

A kecskeméti Ifjúsági Otthon programjai
Karácsonyi tárgykészítő pályázat
Kategóriák:
• Díszek a karácsonyfán
• Az ünnepi asztal díszei
• Saját készítésű ajándéktárgyak
Korosztály: gyermek, ifjúsági és felnőtt, egyéni és csoportos.
Anyagok és technikák: szabadon választhatók
A pályamunkák beadási ideje: 1999. november 22-27.ig
Eredményhirdetés és díjátadás: december 11-én 11.00 órakor.

December 11.- 22. között kiállítás a munkákból.
November 25. Csütörtök 18.00

"ZSENGÉK" - Amatőr költők, írók, gondolkodók klubja
November 26. Péntek 19.00

Társastánc Est
Az estet a Hírős Táncsport Klub és a Salome Táncklub tagjainak bemutatója színesíti.
Táncversenyt is hirdetünk, melyre nevezni a helyszínen lehet.
November 27. Szombat 16.00

CSALÁDI BÁBSZÍNHÁZ - dalok, mondókák, bábkészítés, bábozás
A négy vándor (Melyiket a kilenc közül?)
November 30. Kedd 14.30

TÁNCOK, TÁJAK, TÖRTÉNETEK...sorozat
Nyugati táncdialektus
A táncokat bemutatja: Balogh Ildikó és Fantoly Gyula, a Népművészet Ifjú Mesterei, a
Kurázsi Táncműhely vezetői.
A tájjelegű ételek kóstolója a Széchenyi István Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakközépiskola diákjainak segítségével.

-

ve hihetetlen változást lehet
elérni. Az intézetben bizto
san megváltozik a fiú. Ha
zaérkezve már lehet, hogy
nem tudja megvalósítani az
elgondolásait, nem tudja
használni a tanultakat. De
megpróbálja. Ha nem is
mindenkit csak néhányat si
kerül megmenteni, akkor
már eredményt értünk el.
Miért ítéljük el ennyire
ezeket a gyerekeket? Ki te
het arról, hogy ide jutottak?
Mindenesetre nem a börtön
dolgozói,
A szüleiket miért nem vonják felelősségre?
tította. Sokba került az ecset, az anyag, a
festék, s Mara már nem szívesen járt taka
rítani. Könyvtárakból festészeti szakköny
veket kölcsönzött, s autodidakta módon
próbálgatta a festékfajtákat. A férj, a ro
konság rosszallotta Mara új életét, gondol
kodását. Állandó látogatója lett a művészboltoknak, ahol mindent összevásárolt,
mert nem tudta, mi mire való, megkérdez
ni pedig nem volt bátorsága. 1994-ben
megnyitotta az első cigány magángalériát
Magyarországon. Ekkor festői pályája csú
csán volt. Lakásgalériájából hamarosan ki
kellett költöznie, mert a környező ház füst
jétől megbetegedett. Mara nem foglalkozik
az elvont világgal, az élet, a napi problé
mák érdeklik.
Két éve él városföldi tanyájában, ahol to
vábbra is alkot. Dolgozik, hogy képeivel s
életével a cigány és magyar embereket
egyaránt segítse.
Készülőben lévő alkotása hely szűkében
az ajtófélfára van felszegezve.
Mara utoljára a börtönben, Kecskeméten
állította ki képeit.
Minden elkallódott fiatal életében a deviáns
magatartás gyökerei az atyai, anyai szálak
hoz vezethetők vissza. Nem kapták meg a
gyermekek a megfelelő anyagi indíttatást
vagy éppen túl sokat kaptak belőle. Az ered
mény lehet ugyanaz - nem tudtak élni a lehe
tőséggel. Hogyan tudtak ezek a fiúk osztá

lyokat elvégezni, hogy a pedagógusok nem
figyeltek fel rájuk? Az eredmény lehet
ugyanaz, a börtön, de a pólus két végpontja.
A büntetés-végrehajtási intézetek célja,
hogy a fiatalkorúak szabadulásuk után viszszailleszkedjenek szűk családjukba, s tudja
nak " modem " ember módjára élni.
Minél több kapaszkodót, tudást kell adni
nekik.
E célok keretében szerveződött a kecske
méti Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási In
tézetében az egészségnap, melyet október
28-29-én rendeztek az intézet lakói számára.
A fogvatartottak előadást hallottak a drog
ról, a szerelemről, az önismeretről, valamint
személyiségfejlesztő, beszélgető foglalkozá
sokon vettek részt a rendőrség, a helyi gyer
mekjóléti szolgálatok munkatársai és szociá
lis munkások közreműködésével.
A Magyar Lábtoll-labda Szövetség főtitká
ra Fehér János és öt magyar bajnok tanítvá
nya mutatta be az 1993 óta országunkban is
játszott, de kevésbé ismert labdajátékot a
lábtoll-labdát. Az elítéltek a sportolókkal
együtt rövid mérkőzést játszottak egymás
sal.
A sportnap keretében egy fedett és egy
szabadtéri pályát avattak fel az intézet terü
letén, melyeken szabadidejükben labdázhat
nak a fiúk.
A rendezvény vendége volt még Csikós
Gábor, többszörös BMX világbajnok és Ba
logh András, kétszeres magyar bajnok is,
akik húsz perces akrobatikus mutatványok
ban gazdag, fergeteges bemutatóban adtak
ízelítőt tudásukból. A fogvatartottak ki is
próbálhatták a versenyzők kerékpárjait,
majd beszélgettek velük.
A lábtoll-labda versenyzők a sajtó munka
társainak és az intézet dolgozóinak külön be
mutatót tartottak, s közben próbára tették a
toll forgatók ügyességét.
A napok zárásaként Oláh Mara cigány, na
iv festő tárlatát nyitották meg. A cigány
alkotó élettörténete elevenedik meg az olaj
jal festett képeken. A kiállított képeket meg
tekintették az elítéltek, az intézmény dolgo
zói és a meghívott vendégek is.
Az előadók, sportolók az egészségnapon
való aktív és térítésmentes részvételükkel
hozzájárultak a fiatalkorú fogvatartottak mű
velődési és sportolási szokásainak kialakítá
sához és ismereteik gyarapításához.
A kétnapos rendezvény sikerét mi sem bi
zonyítja jobban, hogy a fiúk még most is
rúgják a labdát.
A fiúk úgy szívták magukba az informáci
ót, mint akik még sohasem hallottak ezekről
(ez előfordulhat). A személyiségfejlesztő és
beszélgető foglalkozásokon megnyíltak, s
őszintén beszéltek a szívük legmélyebb
bugyraiból fakadó érzéseikről, érzelmeikről.
Valaki meghallgatta őket, figyeltek rájuk, s
talán először vagy újra fontosnak érezhették
magukat, gondolataikat.
Szabadság, szabadon - kinek mit jelent.
Talán az alapvető létfenntartási szükségle
teikről nem kell gondoskodniuk, de testük,
érzéseik, gondolataik börtönében élnek ők.

A Meditres Egészségházban dr. Szentkirá
lyi László műpártoló nyitotta meg Virág
Zoltán kecskeméti festő tárlatát - a visszaté
rés jegyében.

Október 25-én alakult meg nagy érdeklő
dés mellett a "Puszta" Német- Magyar Kul
turális Egyesület, melynek elnöke dr. Szécsi
Gábor, választmányi elnöke Anton Peter, a
Lechler Kft. igazgatója lett. Első rendezvé
nyükre, az adventi zenés áhítatra, november
28-án, vasárnap 15 órakor kerül sor a refor
mátus Újkollégium dísztermében. Fellépnek
többek között: református énekkarok és a
GAMF Kamarazenekar is. A koncert egyben
jótékonysági célokat is szolgál, mivel az
adományokat a református templom orgona
felújítására szánják.

Vasárnap esti gyertyagyújtásra gyűltek
össze a hívek az épülő Széchenyivárosi
Templom és Közösségi Ház kápolnája alatt
már elkészült umatemetőben. Szabó József
atya hívta őket közös imádságra. '
(Az umatemetőbe nyughelyek válthatók a
Plébániahivatalban, Bogovics köz 5. telefon:
488-785)

Próbálják ki gondolatban!

írta:
Tüske Tímea

Szösszenet egy kötetről
A bemutatójára nem tudtam elmenni. Ezek
amúgy sem olvasásra, tanulmányozásra
alkalmas pillanatok, inkább a protokoll
nélkülözhetetlen eseményei. Még sikerült
megszereznem a könyvesboltban. Ez volt az
első meglepetés. Semmi hivalkodás, semmi
feltűnés. Kényelmes, utazáshoz is megfelelő
méret, masszív kivitel, kellemes tipográfia,
fekete-fehér, de annál beszédesebb képekkel,
illusztrációkkal. Aki ezt a könyvet írta és aki
gondozta, az tisztában volt azzal, hogy itt
nem a csicsás kivitel, hanem a gondolat a
legfontosabb. A gondolat hatalma, mely a
beszéd révén juthat el a többiekhez, s ha ez a
csoda megvalósul, létrejöhet a párbeszéd, s
elmaradhat a perbeszéd. A kötet címe perbeszédtől a párbeszédig - Josef von
Ferenczy hitvallása is. Akinek anyagi
hatalma van, az korlátlan úr: felemelhet és
letaszíthat, háborút szíthat és békét
teremthet, megvásárolhat és eladhat. Akinek
szellemi hatalma van, az még arra is képes
ebben a harcos-karcos-perlekedös világban,
hogy tárgylóasztalhoz ültesse az ellenfeleket,
sőt még az ellenségeket is. Ez Ferenczy
erőpróbája, s e folyamatos próbatétel
közben megkísérli megérteni a körülötte
zajló világot, s benne az érteden embereket.
A világ megértésében talán ö is messzebbre
jutott, mint embertársai gyarlóságainak
magyarázatában. Számomra ez a könyv a
szorgos hétköznapok dicsérete, a cselekvő

A Dán Kulturális Intézetben nyílt meg a
Leskowsky Hangszergyűjtemény húszéves
történetét bemutató
kiállítás, ahol
Leskowsky Albert sok-sok barátja mellett ott
volt az akkori városi tanács sokat segítő két
vezetője, dr. Tapasztóné Perlaki Magda és
dr. Mező Mihály is.

ember mennybemenetele. Az olyan emberé,
akinek a számára nincs reménytelen helyzet,
nincs megoldhatatlan probléma, aki
mindenütt és mindenkor a kihívást, a
feladatot és a szolgálatot tekinti
elsődlegesnek. Jólesik olvasni, hogy
mindebben
kecskeméti fogantatása,
neveltetése is segítették, s ö maga milyen
szeretettel, megértéssel, s talán némi
elfogultsággal szól szülővárosáról. Pedig
nyilvánvalóvá válhat olvasója számára,
hogy sok mindent itt tanult meg igazán.
Megtanulta, hogy a teremtő szellem, az
eleven gondolat győzedelmeskedhet a nyers
erővel szemben, s ahol a fizikai ellenállás
biztos bukáshoz vezet, hogy igenis van helye
és tere az alkunak, a megegyezésnek, és
persze a leleményes rafinériának is. Jó
tudni, hogy olyan városban élünk és tesszük
a dolgunkat, amelyet valaki, aki már
bizonyított az élni tudás bölcsőjeként, a
virágzó kultúrák cseréjét jelentő forrásként,
magyar Mezopotámiaként jellemez.
Sok mindenről szól ez a könyv: lehet
önéletrajzként, emlékiratként, esszéként
vagy történelmi töredékek tablójaként
olvasni. De talán az a legjobb benne, hogy
megszületett, hogy a szerző nem másokkal
íratott valamit, hanem maga ragadott tollat.
S aki elég sokat olvasott és íratott életében,
könnyed, olvasmányos stílusban tud írni a
legkényesebb problémákról is. Köszönjük!

A Mártonfi Galériában a Képzőművészeti
Főiskola szobrász szakos hallgatói mutat
koztak be mesterük, Kő Pál társaságában.
Gyergyádesz László megnyitó beszédében
Szent Pál első Korinthusi levelének tizen
harmadik fejezetével, a szeretethimnusszal
köszöntötte az egybegyűlteket.

Nagy érdeklődés mellett zajlanak a Bocskai
Szabadegyetem előadásai a Technika Házá
ban. November 19-én Hegedűs Zsuzsanna
református lelkész Kereszténység és ma
gyarság, december 3-án Kiss Dénes nyel
vész Ősnyelv- Nyelvős II., december 17-én
Koós Ferenc neveléstörténész Templom és
iskola címmel tart előadást ( kezdési idő
pont: 17 óra).
A Bocskai Szabadegyetem Színpada no
vember 21-én 19 órakor a GAMF-on ad tri
anoni emlékműsort, melyet Csurka László
rendez. A fellépők között lesz Dörner
György színművész, Gidófalvy Attila billen
tyűs, valamint Nagy Feró és zenekara.

Jubileum után
Több mint három évtizede része a város életének. Hajdani diákjai
az ország minden részében élnek és dolgoznak. Az integráció előtt ál
ló Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola fennállásának 35
éves jubileumát ünnepelte november közepén. Az ünnep kapcsán dr.
Szabó András főigazgatóval beszélgettünk a Dél-Alföldi Régió legna
gyobb műszaki felsőoktatási intézményének múltjáról és jövőjéről.
- Főigazgató úr, egyetért azzal a
véleménnyel, hogy a GAMF elmúlt
harmincöt éve összességében sikeres
volt, ám időnként erősen hullámzó?
- Igen. A hullámzás oka azonban nem
magában a főiskolában rejlik, hanem a
társadalom, a gazdaság hullámai csap
kodtak az iskola körül, és csapódtak le
a kapun belül. Ebből a hullámzásból
meghatározó volt a magyar ipar min
denkori állapota, hiszen számunkra az
a bázis, oda képezzük a szakembere
ket. Az ipar állapota visszahat a főisko
lára, s részben oka a hallgatói létszám
hullámzásának is.
- Melyik időszakot sínylették meg
leginkább?
- A rendszerváltás utánit. Szeretném
leszögezni, ezzel nem a rendszerváltás
előtti korszakot sírom vissza, csak reá
lisan szeretném vázolni a helyzetet. A
hazai ipar rendszerváltás utáni mélyre
pülése magával hozta, hogy évtizedes
vállalati kapcsolatokat veszítettünk el.
A kapcsolatrendszerünket gyakorlati
lag újjá kellett építeni. Az általunk kép
zett szakemberekre, szerencsére, nagy
szükség van, ugyanakkor az a kutatásfejlesztési tevékenység, amely koráb
ban komoly bevételt jelentett a főisko
lának, és vitte előre szakmailag magát
a képzést is, 1990 után megszűnt. A
külföldi kézben lévő nagy cégek nem
Magyarországon fejlesztenek, a kisvál
lalkozásoknál pedig erre nincs pénz. A
K+F- feladatok szakmailag is nagyon
hiányoznak. Jó lehetőség volt, hogy
oktatóink a gyakorlatban is fejlesszék,
illetve kamatoztathassák tudásukat.
Anyagilag is jelentett valamit, nyil
vánvalóan. A fizetések a felsőoktatás
ban köztudottan ma sem magasak, így
az oktatók rákényszerülnek, hogy más
területről próbálják kiegészíteni. Ez
kiviszi az erőket, amelyek így elvesz
nek a főiskola számára. A nevezetes
Bokros-csomag következményeit még
ma is viseljük. Egyrészt a még mindig
folyó néhány munkaügyi per miatt,
másrészt, mert azóta sem kaptunk fel
mentést, tehát továbbra sem növelhet
jük az oktatói létszámot, hiába több a
hallgató.
- Azért a sikerekről is beszéljünk,
mielőtt tovább sorolná a gondokat...
-'Akkor hadd büszkélkedjem egy ki
csit: két év alatt megháromszorozódott
a főiskolán a minősített oktatók száma.
1997-ben négy minősített oktatónk
volt, most tizenkettő, s várható, hogy
tovább növekszik a számuk. A másik
büszkeségünk, hogy ez év januárjától a
főiskola akkreditált intézmény. Az akk
reditálás szigorú minősítés, hitelesítés.
Röviden úgy lehet összefoglalni: annak
megállapítása, szakértők által, hogy a
felsőoktatási intézmény méltó-e felsőoktatási tevékenység végzésére, diplo
ma kiadására. A Magyar Akkreditációs
Bizottság szerint a GAMF méltó erre.
- A Tudomány Napja Kecskeméten
rendezett előnapján kormányzati
politikus szájából hangzott el, hogy a
tudományra több pénzt kell áldozni,
és a kutatás-fejlesztés fontos bázisai
vá kell válniuk a felsőoktatási intéz
ményeknek... Mi erről a véleménye?
- Ezt igen jó hallani, de a tudomány
már olyan régóta mostohagyerek, hogy
nemigen vannak illúzióink. A felsőok
tatásban az állami normatíva a tudomá
nyos kutatásra olyan elenyésző, hogy
abból nem lehet kutatni. A nemzeti
össztermék 1,5 százaléka, amelyre né
hány éven belül a kormányzat szeretné
növelni a tudományra fordított pénzt,
relatíve és abszolút mennyiségben is
kevés. Szerencsésebb országokban en

nél több jut, és az
sem
mindegy,
hogy
mekkora
összeg százaléká
ról van szó. A tu
domány, sajnos,
azért volt mindig
is mostoha gyerek,
mert minden kö
vetkezmény nél
kül ki lehetett venni belőle a pénzt.
- Enyedi György, a Magyar Tudo
mányos Akadémia alelnöke pedig a
közeljövő egyik legfontosabb felada
tának nevezte Magyarországon a tu
dásipar megalapozását...
- Magyarország bővelkedik nagy ko
ponyákban. De a tudományos eredmé
nyek eléréséhez a megfelelő eszközök
nek is rendelkezésre kellene állniuk. A
megfelelő eszközöket röviden úgy le
het megnevezni: pénz, pénz, pénz.
Szükség van infrastruktúrára, informa
tikai eszközökre, laboratóriumokra, s
nem utolsó sorban háttériparra is. Az
informatika százada azt is jelenti, hogy
a gépeket, a monitortól a floppy-ig va
lakinek le kell gyártania, tehát szükség
lenne tényleges iparfejlesztésre is. A
törekvés, persze, legalábbis az ígére
tek szintjén, megvan arra, hogy a tudo
mány és a felsőoktatás több pénzt kap
jon. De például a főiskolai integráció
jelenleg látható egyetlen forrása a Vi
lágbank. Más nincs. S ezért a pénzért
többszörösen kell versenyt futni, elég
erős vetélytársakkal.
- Ezzel el is érkeztünk a jövőhöz,
pontosabban ez már majdnem a je
len, hiszen az integráció eldöntött
tény.
- Elméleti szinten már megtanultuk,
melyek az előnyei az integrációnak. Ha
valóban ideálisan sikerül végigvinni a
folyamatot, Kecskeméten ez nagyon
sikeres lehet, mert nem lennének riva
lizálások, hogy ez az intézmény egye
tem , amaz meg csak főiskola... Mind a
három intézmény főiskola, tehát
egyenrangúak. A gyakorlatban hogyan
válik be, azt igazán még senki sem tud
ja, majd akkor dől el, amikor megpró
báljuk a pudingot megenni. Kecskemé
ten már jó néhány évvel ezelőtt elké
szítettük azokat az intézményfejleszté
si és beruházási terveket, amelyeket
most csináltat az Oktatási Minisztéri
um az integrálódó intézményekkel, így
velünk is. 1991-ben egy kormányren
delet a főiskolák kezelésébe adta a Ho
mokbányát, deklaráltan azzal a céllal,
hogy itt felsőoktatási központ,
Universitas alakuljon. Most, úgy lát
szik, a Homokbánya mégsem jó. A mi
nisztérium valamilyen más alternatívát
is kér tőlünk, ha netán a bírálók tetszé
sét nem nyeri el a Homokbánya, le
gyen kéznél egy másik változat. Ez azt
jelenti, hogy még ebben az évben el
kellene készíteni a beruházási tervet,
megvalósíthatósági tanulmány szint
jén. Talán valamelyik meglévő főisko
la campusán lehetne továbbépítkezni,
ahol van hely. Mindenesetre rá kell
kapcsolnunk, mind a három főiskolá
nak, hogy versenyben maradjunk, és
sikerüljön a beruházásra világbanki
pénzt szerezni. (Ami pár száz milliótól
két és fél milliárdig is terjedhet.) Azok
nak az intézményeknek, amelyek le
maradnak, a saját zsebükből kell majd
összekotorniuk valahogyan az integrá
cióhoz szükséges pénzt.
- Hallottam olyan véleményt, hogy
a másik két főiskola mintha tartana
egy kicsit a GAMF "túlsúlyától"...
- Erről talán őket kellene megkérdez
ni, de nem hiszem, hogy emiatt érde

mes aggódni. A kari autonómiának
megfelelően a GAMF élni fogja a saját
életét, és nem fog beleavatkozni a ker
tész-, vagy a tanítóképzésbe. Főisko
lánk a Dél-alföldi Régió legnagyobb
műszaki oktatási intézménye, nagyon
széles bel- és külföldi kapcsolatrend
szerrel. E státuszunkat megtartjuk, s
véleményem szerint ezzel nem veszít,
csak nyer a másik két főiskola is.
- Hogyan ünnepük meg a 35 éves
jubileumot?
Megadjuk a módját. Sikerült szpon
zorokat találnunk, és felhasználjuk a
jubileumot a már említett kapcsolatrendszerünk továbbépítésére is. De mi
vel ez mégis csak a főiskola ünnepe, a

ceremóniák után, egy kö
zös vacsorára meghívtuk
a GAMF valamennyi ak
tív és nyugdíjas dolgozó
ját, hogy együtt emlékez
zünk az eltelt harmincöt
évre, és egy kicsit ünne
peljük magunkat, miután
mások már megünnepel
tek ben
nünket.

írta:
Magyar
Ágnes

Az ünnepi tanácsülés résztvevőinek egy csoportja

A Felsőfokú Gépipari Techniku
mot, a GAMF jogelődjét 1964ben alapították.
Öt évvel később főiskolai ran
got kapott. A főiskola, megalaku
lásakor csak gyártás-technológus
üzemmérnököket képzett, a gé
pészképzés fokozatos bővülése
mellett lépésről lépésre alakult ki
a jelenlegi képzési rendszer.
Az alapképzés keretében ma a
főiskolán gépészmérnököket,
mérnök-informatikusokat, mű
szaki menedzsereket és mérnök
tanárokat képeznek.
A 2000/2001 -es tanévben a főis
kolai képzés mellett beindul az
akkreditált rendszerű felsőfokú
szakképzés gépipari mémökaszszisztens szakon.
A képzési rendszer kiszélesíté
sével párhuzamosan nőtt a hall
gatói létszám. A hetvenes évek
elején, hat- és hétszáz között volt
a nappali tagozatos hallgatók szá
ma, az 1999/2000. tanévben meg
haladta az ezerötszázat. Fennállá
sának harmincöt éve alatt a főis
kola hétezer diplomát adott ki. A
GAMF-on százkilencvenen dol
goznak, ebből a főállású oktatók
létszáma 79.
A főiskola számos európai or
szág felsőoktatási intézményével
ápol szoros kapcsolatokat. Több
képzési formát alakított ki a kül
földi partnerekkel közösen.
A TEMPUS-programban a főis
kolának mindig voltak nyertes
pályázatai, melyek révén 10-15
hallgató számára nyílt lehetőség
külföldi részképzésre. A most fo
lyó ERASMUS-program kereté
ben két intézménnyel - University o f Turku (Finnország), és
Technische Fachhochschule Ber
lin - van kétoldalú megállapodá
suk. 1993-tól az intézmény a
Kecskeméti Főiskolai és Kutatási
Egyesülés tagja. Jövő év január
elsejétől a Gépipari és Automati
zálási Műszaki Főiskola, a Kecs
keméti Tanítóképző Főiskola és a
Kertészeti Egyetem Kertészeti
Főiskolai Kara integrált, többka
rú Kecskeméti Főiskolaként mű
ködik tovább. De a Kecskeméti
Főiskola Műszaki Karát a helybe
liek valószínűleg még sokáig fog
ják GAMF-nak hívni.

A GAMF jubileumi rendezvényei sorát a szakmai nap nyitotta
meg, termékbemutatóval és állásbörzével november 11-én. A hiva
talos ünnepség és rendezvények napján, november 12-én a főiskola
történetét bemutató kiállítás nyílt, ezt követte az ünnepi tanácsülés,
és az emléktábla-avatás a főiskola elhunyt munkatársai emlékére.
Tanszéki tudományos konferenciák két szekcióban, a műszaki és
környezettudományi valamint az elektronikai és automatizálási
szekcióban zajlottak. A szekcióüléseken a címzetes főiskolai tanári
elismerésben részesült vendégoktatók is tartottak előadást.
A volt hallgatók napján a főiskola hajdani diákjai találkoztak egy
mással és tanáraikkal.

A GAMF jubileumi rendezvénysorozatában sikeres állásbörze is
szerepelt. Az ország különböző ré
szeiből tizennégy vállalat jött el, bi
zonyítva, hogy szívesen foglalkoz
tatná a kecskeméti főiskolán vég
zett fiatalokat. A hallgatók érdeklő
dését is felkeltette a börze, időnként
akkora volt a tumultus, hogy alig
lehetett a standokhoz férkőzni.
A helybéli munkáltatókat, sajnos,
csupán két cég képviselte: a
Szimikron Kft és a Tarverz-Master,
a KESZ-csoport tagja. Utóbbi pro
jekt-menedzsert, kooperációs me
nedzsert, gyártástechnológust és
szerkesztőt keresett kecskeméti
munkahelyre.
A tizenhatezer dolgozót foglal
koztató Videoton Holding humánpolitikai igazgatója, Csapó Adámné
érdeklődésünkre elmondta, hogy
vállalatuk évek óta jó kapcsolatban
van a kecskeméti műszaki főiskolá
val. A holding mintegy harminc tár
saságába szinte mindig keresnek
kvalifikált munkaerőt. Az igazgató
asszony tapasztalatai szerint a pá
lyakezdő szakemberek számára
nem feltétlenül a pénz a döntő.
Fontos szempont a lakásmegoldás
és a perspektíva, a karrier lehetősé

ge. A Videotonnál mindkét dologra
figyelnek. Akiben van elég "puska
por", az gyorsan előrejuthat, de eh
hez keményen kell dolgozni. Az an
gol vagy a német nyelv ismerete
alapkövetelmény. A cég a szakmai
képzés, továbbtanulás lehetőségeit
is biztosítja, ha úgy látják, érdemes
az alkalmazottra áldozni. A Video
ton ma már ugyan televíziót nem
gyárt, de számos más területen kí
nál munkát műszaki végzettségű
szakembereknek, stratégiai fejlesz
tési intézetükben például annak,
akit kifejezetten a kutatás-fejlesztés
érdekel.
A börzén a legszebb standja talán
az Electroluxnak volt. Koncz Kár
oly PR-munkatárs szerint cégük
egyik nagy vonzereje a nemzetközi
karrier lehetősége. Igen jó ajánlóle
vél, határon innen és túl, ha valaki
kezdeti m unkatapasztalatait az
Elektroluxnál szerezte.
A vállalat természetesen törekszik
megtartani alkalmazottait, ennek
érdekében áldoz a képzésre, lehető
ség szerint segítséget nyújt a lakásmegoldásban is.
Az Electrolux nagyon népszerű
volt a hallgatók körében.
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Vidékfejlesztés 2000
Vidékfejlesztési tanácskozásra in
vitálta az érintetteket nemrégiben
dr. Boda Ilona országgyűlési képvi
selő (FKgP) a kisgazdapárt városi
székházába. A vidékfejlesztés ma
az egyik leginkább napirenden lé
vő, izgalmas téma - hangsúlyozta
bevezetőjében a képviselő asszony.
A térségi, regionális fejlesztési
programok finanszírozására egyre
több uniós és költségvetési forrás
nyílik meg. Hogyan lehet ezeket a
forrásokat megpályázni és megsze
rezni - ezt bizony ajánlatos minél
hamarabb megtanulnunk. Kezdve a
kiindulási ponttól, azaz onnan,
hogy egyáltalán meg tudjuk fogal
mazni: milyen megoldandó felada
tok állnak előttünk a térségben, a
régióban?
A tanácskozás előadói Túrni Zol
tán, a Phare-támogatásokat koordi
náló tárcanélküli miniszter hivata
lának helyettes államtitkára, Kosa
Ferenc, a Földművelésügyi és Vi
dékfejlesztési Minisztérium helyet
tes államtitkára és Nógrádi Zoltán,
a Dél-Alföldi Regionális Fejleszté
si Tanács elnöke voltak. A résztve
vők pedig elsősorban polgármeste
rek, térségi társulások képviselői, a
kisgazdapárt helyi vezetőségének
tagjai.
Túrni Zoltán hangsúlyozta: a
Phare révén nem segélyhez lehet
jutni. Társfinanszírozást jelent, az
az a szükséges pénzeszközök felét
adja az unió, felét a pályázó. Ez
egyben a legnagyobb probléma is,
hiszen a helyi forrásokat elő is kell
teremteni. Túrni Zoltán elmondta,
hogy a 1996-os és 1997-es, ez év
ben lejáró programokat illetően a
'96-os keretet különösen jól, 91 szá
zalékban sikerült Magyarországnak
lekötni. A 2000. évi programokban
az intézményrendszeri fejlesztések
állnak a középpontban, de kiemelt
jelentőségű a területfejlesztés is. Az
unió, mint az már közismert, három
régiónak nyújt Phare- támogatást
2000-től Magyarországon, ezek

egyike a DélAlföld. Három
évig 10-10 millió
eurót kaphat a ré
gió, elsősorban
intézményfej
lesztési célokra.
Jövő évtől be
lép a körbe az
EU két előcsatla
kozási alapja is,
az ISPA és a
SAPARD. Előbbi
a közlekedési és
környezetvédel
mi infrastruktúra, utóbbi az agrárgazdaság és a turizmus fejlesztésé
hez, valamint a vidékfejlesztéshez
biztosíthat forrásokat.
A résztvevők nagy érdeklődéssel
hallgatták az agrártárca képviselő
jét. A helyettes államtitkár három
olyan területet jelölt meg, amelye
ket a minisztérium kiemelten kíván
kezelni és támogatni. Ezek a falusi
turizmus, a fiatal agrárszakemberek
támogatása, valamint az állatte
nyésztő telepek kiemelt támogatá
sa. Az első kettő esetében jelentős
összegű, vissza nem térítendő tá
mogatáshoz juthatnak azok a pályá
zók, akik megfelelnek a nagyon
szigorú pályázati feltételeknek. A
SAPARD-program
forrásaira
ugyancsak az FVM-en keresztül le
het pályázni.
Kosa Ferenc néhány egyéb témát
is érintett, mint a minisztérium
"gyommentes Magyarországért"
akcióját, az iskolatej-akciót, amit a
kistelepülések örömmel fogadtak, a
nagyvárosok többsége viszont el
utasított, és a Tolna megyében ki
próbálás alatt lévő "munkanélküli
segély helyett élelmiszerjegyet" ak
ciót. Kérdésre válaszolva a helyet
tes államtitkár elmondta, hogy az
FVM elviekben - később talán
egyebekben is - támogatni tudná
Kecskeméten egy központi hűtő-tá
roló létrehozását, amit a térségben
évtizedek óta terveznek, de még so

ha nem sikerült megvalósítani. Ele
mi érdekünk tulajdonossá tenni a
termelőket, legyen szó vágóhídról
vagy feldolgozóüzemről - hangsú
lyozta Kosa Ferenc, kifejtve, hogy
hitelképes termelők esetében az in
dulásnál az állam akár 100 száza
lékkal is beszállna az üzletbe.
(Nagy kár, mondta az egyik részt
vevő, hogy a kecskeméti konzerv
gyár esetében erről már lekéstünk.)
Nógrádi Zoltán, mórahalmi pol
gármester, a DARFT elnöke arra
hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy a támogatási alapokra a civil
szektornak, az önkormányzatoknak
és a gazdasági egységeknek össze
fogva, közösen kell pályázniuk, ez
ugyanis uniós követelmény. Érde
mes forrástérképet készíteni a tér
ség számára, amelyen feltüntetik,
honnan, milyen célokra lehet pénzt
szerezni, figyelembe véve a me
gyei, regionális, költségvetési és
uniós forrásokat, kistérségi szinten
is meg kell tanulni, hogyan készít
sünk a különböző források elnyeré
séhez pályázati dokumentumokat tanácsolta Nógrádi Zoltán. A terü
letfejlesztési szakember és gyakor
ló polgármester is elismerte, hogy
az uniós támogatások esetében a sa
ját erő aránya általában nagyon ma
gas. De úgy vélekedett: a területés vidékfejlesztésben hosszú távon
nem a segélyekre, hanem az ország
teherbíróképességére kell alapozni.

Társulás a homokon
A Kecskemét és Térsége
Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás 1996ban jött létre, 18 település
összefogásával (lásd a tér
képet). A társulás célja,
hogy segítse a települések
összehangolt fejlesztését,
közös terület- és vidékfej
lesztési programok kidol
gozását, és a mindezeket
szolgáló közös pénzalap
ok megteremtését. A tár
sulás elnöke dr. Szécsi
Gábor kecskeméti polgármester, alelnökei Kovács
A Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Önkor
Ernő tiszakécskei és Zsigó
mányzati Társulás tagjai: Kecskemét, Lajosmizse,
Vilmos lajosmizsei pol
Tiszakécske, Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos,
gármesterek, titkára HamFülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza,
záné Lakó Judit.
Kunbaracs, Ladánybene, Lakitelek, Nyárlőrinc,
A kistérség 145,6 ezer
Orgovány, Szentkirály, Tiszaug, Városföld.
hektáron fekszik a DunaTisza közi Homokhátságon. Mintegy 170 dést, összefogva és összehangolva az erőket.
ezer ember él itt, a megye népességének Ezért nemrégiben létrehozták az Aranyho
egyharmada. A térségre, ellentétben a megye mok Kistérségfejlesztési Egyesületet is,
egészével, nem a népesség fogyása, hanem amely céljaiban hasonló a társuláshoz, esz
növekedése a jellemző. A tanyarendszer a közökben és lehetőségekben azonban gazda
mai napig megőrizte meghatározó szerepét gabb: mint közhasznú szervezet, olyan
ezen a vidéken. A külterületeken élők magas pénzalapokat és forrásokat is megcélozhat,
aránya megnehezíti az infrastruktúra kiépíté amelyeket az önkormányzatok nem.
A társulás ez év áprilisában 4,5 millió fo
sét, és igen nagy terheket ró az önkormány
zatokra. Az ivóvíz-ellátás megfelel az átlag rint támogatást nyert el a Földművelésügyi
nak, földgázzal az összes település rendelke és Vidékfejlesztési Minisztériumtól, vidékzik, csatornázási szempontból viszont a terü fejlesztési programjának kidolgozásához. A
megvalósításhoz a társulás a SAPARD elő
let jóval elmarad az országos átlagtól.
A térség lakóinak nagyon intenzív a kap csatlakozási alap támogatását szeretné meg
csolata Kecskeméttel. Több ezren ma is in pályázni. A munka két részből áll: a helyzetgázók, a megyeszékhelyre járnak be dolgoz felmérésből és a stratégiai program kidolgo
ni. Még többen veszik igénybe az itteni ok zásából. A stratégiai program fontos vezérel
tatási, egészségügyi intézményeket. Sok ve, hogy a kistérség modellként kíván szol
ezer kecskeméti polgárnak van a kistérség gálni a "védve fejlesztés" gyakorlatának be
ben hobbikertje, üdülő- vagy termelőtanyá vezetéséhez, bizonyitva, hogy a lakosság
ja. A tizennyolc település önkormányzatai a színvonalas megélhetése biztosítható a ter
partnerség elve alapján képzelik el a fejlő mészeti egyensúly fenntartása mellett is.

Új üzletház
Új üzletház nyílt a Noszlopy- park
ban, melynek beruházója, tulajdonosa
és üzemeltetője a Consol-Trade Kft.
Fábián János ügyvezető, cégtulajdonos
elmondta, hogy a földszinten már meg
nyílt a Penny Markét, a hírlapbolt, lot
tózó, cukrászda, drogéria, grill büfé,
gyorsétterem. Az emeleten szakorvosi
rendelők lesznek és (jövőre) szálloda is
működik majd. A millenniumi év tiszte

letére Noszlopy-szobrot avatnak és ké
sőbbi tervük a kecskeméti 48-as hősök
emlékműve, az evangélikus temető re
habilitációja és egy Gáspár András em
lékház kialakítása. A létesítményeket
120 helyes parkoló szolgálja ki és je 
lentős parkosítást is végeznek.

Hol vagytok, gyerekek?
Meseországi
hírek
Hosszú esztendőkre visszatekintő
szép hagyomány, hogy a Katona József
Könyvtár és a Kincskeresők Egyesülete
meseországi barangolásra hívja BácsKiskun megye fiataljait. Örömmel ad
juk hírül, hogy Meseország Királyának
felhívására Kecskemétről és a környező
kistelepülésekről 586 gyerek indul út
nak, hogy egy magyar népmese megta
nulásával és bemutatásával Meseország
lakója legyen. 1999. novemberétől 26
helyszínen szólalnak meg a város leg
ügyesebb mesemondói, a Katona Jó
zsef Könyvtár, a Kincskeresők Egyesü
lete és a város számos iskolájának pél
daértékű együttműködésével.

Néhány helyszín és időpont:
1999. november 25. 14.30. Katona Jó
zsef Könyvtár, 26. 14.30. Széchenyivárosi Fiókkönyvtár, 30. 14.00. Kertváro
si Általános Iskola, 30. 15.00. Piarista
Általános Iskola, december 1. 14.30.
Damjanich János Általános Iskola, 2.
14.30. Vásárhelyi Pál Általános Iskola

3.rész A népesség alakulását illetően
jobb helyzetben van Kecskemét, mint
az ország: az itt élők száma , ha nem is
nagy arányban, de növekszik. Amint
cikksorozatunk előző két részében be
mutattuk, ennek oka, hogy a város min
dig úgynevezett bevándorlási többlettel
rendelkezett, azaz többen vannak a be
költözők, mint az elköltözők. De gyer
mek itt is kevesebb születik, mint
amennyien ugyanazon időszakban
örökre elmennek közülünk. Végső so
ron tehát, ugyanabban a cipőben já
runk, mint az ország más települései.
Dr. Sántha Józsefné dr. a "Fiatal fel
nőttek, fiatal családok életkezdési esé
lyei Kecskeméten" című, 1998-ban ké
szült statisztikai-demográfiai elemzésé
ben összefoglalja, melyek azok a fő té
nyezők, amelyek a családok nagyságát,
összetételét illetően a hírős városban is
érvényesülnek. Mint írja, visszaesett a
házasodási kedv, illetve későbbre toló
dott az első házasság megkötésének
ideje. Növekedett a házasságon kívüli
együttélés, ami kevésbé termékeny,
mint a házasság. Jelentősen csökkent az
elváltak újraházasodása. Csökkent a 30
év alattiak körében, főképp a 20-24 év
között a gyermekvállalási hajlandóság.
Változtak a gyermekvállalással kapcso
latos szokások: a nők Kecskeméten is
későbbre halasztják az első gyermek világrahozatalát.
"Jövőnk záloga a család és a gyermek.
A polgári kormány legfontosabb fel
adatának tekinti, hogy lehetőségeihez
mérten segítse a gyermekvállalást, a ne
velést, a családi életet." E szavakat
Harrach Péter szociális és családügyi

miniszter írta a tárca tájékoztató kiad
ványában, amely a gyermekek után já 
ró ellátásokról szól. Mire elegendőek az
állam által nyújtott családtámogatási el
látások, azon hosszan lehet vitatkozni, s
vitatkoznak is mindenféle fórumon po
litikusok és szakértők, de ettől, úgy tű
nik, nem telik sokkal többre jövőre
sem. A gyed újbóli bevezetése vala
mennyire bővíti a kört. Mivel nem fix
összeg, hanem az anya fizetésének szá
zalékában határozzák meg, az alacsony
fizetésűek pénztárcáját nem igen duz
zasztja majd. De talán a jobban kereső
nők mérlegelni fogják a gyermekválla
lást. Magyarországon ma megközelítő
leg hárommillió szegény él. Szakszer
vezeti számítások szerint az év első fe
lében egy aktív korú felnőtt megélheté
si minimuma 28 236 forint volt. A mi
nimálbér összege 22 500 forint. Egy
négytagú családnak legalább havi nettó
nyolcvanezer forint jövedelemre kell
szert tennie, hogy a legminimálisabb
szinten megélhessen. A megyében, a
KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósá
gának adatai szerint, a foglalkoztatottak
havi nettó átlagkeresete 1999. első há
rom negyedévében 37 746 forint volt. A
kétgyermekes háztartás havi átlagos jö 
vedelme abban az esetben magasabb a
létminimumnál, ha mindkét felnőtt dol
gozik, és keresetük eléri az átlagost. Ha
egyikük átlagos keresetű, de a másik
nak nincs keresete, a család jövedelmi
színvonala alig haladja meg a létmini
mum kétharmadát, az esetleges szociá
lis jövedelem (gyes, munkanélküli ellá
tás) pedig csak létminimum körüli
szintre egészíti ki. ( Bács-Kiskun me

gyei statisztikai tájékoztató, 1999/5
KSH Megyei Igazgatósága).
Erre szokták azt mondani: hát mire
vállaljunk gyereket ?!
Kecskeméten, ha egy gyermekes csa
lád arra kényszerül, hogy megélhetésé
hez az önkormányzat segítségét kérje, a
következő menüből választhat.
Ha az egy főre eső jövedelem a csa
ládban nem haladja meg a 15 350 forin
tot, kérhetnek rendszeres gyermekvé
delmi támogatást, gyermekenként 3070
forintot. Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás haláleset, betegség, elemi
csapás, állami gondozásból való vissza
vétel vagy beiskolázás esetén kapható.
Korábban ezt a rendkívüli támogatást is
lehetett havonta kérni, most már csak a
felsorolt esetekben... A főállású anya
havi 12 ezer forintot kaphat, amennyi
ben legalább három gyermeke van, kö
zülük a legkisebb elmúlt három éves,
de még nem töltötte be a nyolcadik
életévét.
A többi önkormányzati segély, támo
gatás nem kötődik a gyermek szemé
lyéhez, de nyilván az ő sorsára is kihat,
hogy rászorultság esetén kap-e ilyet a
szülő vagy sem. Kérhet például a család
lakásfenntartási támogatást valamelyik
rezsi költségre, igényelhet közgyógyellátási igazolványt, ha a gyermek beteg.
A kérelemhez különböző igazolásokat,
nyomtatványokat, nyilatkozatokat kell
csatolni. Aztán lehet sorba állni szépsé
ges városházánk kopott padlójú alagso
rában, a pénztárnál.
Elgondolkodtató, hogy a szociális tá
mogatásokra fordítandó összeget Kecs
keméten a közgyűlés ebben az évben

alaposan megkurtította. Az átmeneti,
ún. krízissegély például teljesen meg
szűnt.
A hajdani Szovjetunióban azok az
asszonyok, akik sok gyermpket nevel
tek fel, "Hős Anya" kitüntetést kaptak.
Ezen mi, magyar egyetemisták (melles
leg szovjet évfolyamtársaink is ) irtó jó 
kat szórakoztunk. Utólag visszagondol
va: mégiscsak valamiféle erkölcsi elis
merés volt ez. Nem valószínű, persze,
hogy ma bármelyik nő is "Hős Anya"
szeretne lenni. Férjhez megy vagy nem
megy férjhez, karriert épít vagy nem
épít karriert, előbb-utóbb mindannyian
szembetalálkoznak a kérdéssel: akar
nak-e gyereket? Ha úgy döntenek, igen,
egyszerűen csak fel szeretnék nevelni, a
megélhetésért folytatott kín-keserves
küzdelem és mindenfajta hősiesség nél
kül.
A Szociális és Családügyi Minisztéri
umban nemrégiben ismételten bejelen
tették, hogy a jövőben szorgalmazni és
ösztönözni kívánják a nők részmunkaidős foglalkoztatását, a távmunkát, az
egyenlő munkáért egyenlő bért elv ér
vényesülését. Jelezve, hogy ott is elis
merik: a családi tűzhelyet csak szavak
kal, kampányokkal és segélyekkel nem
lehet melegen tartani.

M.Á.
(Köszönjük a KSH Bács-Kiskun Me
gyei Igazgatósága, az MTA RKK Alföl
di Tudományos Intézete és az I. számú
Családsegítő Központ munkatársainak
a cikksorozat elkészítéséhez nyújtott se
gítségét.)

A CSEND O R O M É
Kecskemét központjában a Görög
templom, az új megyei könyvtár és a
Piarista Gimnázium háromszögében
van Hanga István csábítóan szép órás
üzlete. Kívül, a bejárat felett a sokak
által megcsodált hatalmas világóra lát
ható. Egyetlen összefüggő szerkezettel
működik, és pontosan mutatja a zóna
időket. Megtudhatja a kíváncsi érdek
lődő, hogy valamely adott pillanatban
mennyi az idő New Yorkban, Tokióban
és Sydney-ben. Belül a tárlókban és a
falakon szebbnél szebb órák, egészen
parányiak és nagyok, a világ minden
tájáról.
- Ön órakereskedő, órásmester vagy
iparművész?
- Órásmester. Elsősorban az üzletem ál
tal forgalmazott órák szervizmunkáit, va
lamint azok szükség szerinti javításait
végzem el, hogy azok hosszú éveken ke
resztül jól működjenek. Másodsorban új
órákat készítek Zsolt fiam segítségével,
kívánság szerint a kis óráktól kezdve a
legnagyobb toronyórákig. Ilyen például
a Megyei Könyvtár monumentális fali
órája és óráskönyve, valamint a világ
óra. Harmadsorban legszívesebben a sa
ját gyűjteményem régi hibás darabjait ja
vítanám, melyek restaurálására egy élet
is kevés lenne. Hogy kereskedő is va
gyok? Hiszen az tartja el az órás szak
mát. Apám szerint ez már a II. Világhá
ború előtt is így volt. Legyünk őszinték:
mostanára a gyáripar kiszorította a javí
tást.
- Az óra időmérő műsza
ki szerkezet. És művészeti
tárgy, díszítő, szépítő elem
is, életünk szép és hasznos
gazdagítója, mint a gyűrű,
a fülbevaló, a nyakék vagy
a karkötő stb. Ön hogyan
látja ezt?
- Mindegyik egy-egy ki
csit. Legfőbb feladata az
időmérés, az adott kornak
megfelelő technikai és mű
szaki színvonalon. Megjele
nési formája és megjelenési helye (hor
dozható és helyhez kötött órák) hűen
tükrözi az adott kor művészeti irányzata
it. A legutóbbi évtizedekben tömegesen
gyártott olcsó kvarcóraszerkezetek lehe
tővé tették az ízléstelen, giccsbe rejtett
órák elterjedését. Elérhető áruk miatt
rossz irányba befolyásolják az emberek
ízlését. Ezeket az órákat az óragyárak rö
vid távú, egyszeri használatra készítik,
melyeknél még elemcserére sem gondol
nak. Ezek az úgynevezett eldobnivaló
órák, melyekből naponta több tucattal
megkeresik az üzletemet javíttatás céljá
ból. Sajnos, ezért sokan csalódottan tá
voznak.
- Hányféle óra létezik? Van valamifé
le osztályozási sorrend?
- Az órákat sokféleképpen lehet osztá
lyozni. A homokóra, napóra, tűzóra és
vízóra igencsak régi keletű. Majd jöttek a
mechanikus órák, és az 1300-as évektől
kezdve a toronyórák. S néhány évszá
zaddal később az ingaórák, a faliórák. A

zsebóra, a karóra, a kvarcóra stb. már ké
sőbbi találmány.
- Önnek melyik a legkedvesebb?
- Sok ilyen van, nehéz erre a kérdésre
válaszolni. Talán a Magyarországon is
elérhető Omega, mely egymillión alul is
hozzáférhető.
- Mikor látott először időmérő szer
kezetet, és ez mit jelentett akkor az Ön
számára?
- Hatéves koromban Izsákról Kalocsára
költöztünk, ahol apám újonnan nyitott
órásboltjából vannak az első órás emlé
keim. Gyermekkorom legfőbb emléke és
az órák szeretete ehhez a kis órásüzlet
hez kötődik.. 1950-ben kaptam az első
óráskönyvemet, melynek címe M. Iljin:
A óra története. Még megvan az apám
üzletéből a szekrény, és a többi berende
zés. A leendő múzeumban ezeket is látni
lehet majd, minden remény szerint.
- Az órák, az órás szakma történeté
ről nyilván vannak szakkönyvek.
Mondana példákat?
- Igen, sőt mutathatok is néhányat, iga
zi kuriózumot is. Az egyik legjobb, alap
vető munkát Vályi Ödön jelentette meg
1960-ban. A címe: Órás szakmai ismere
tek. És rendkívül izgalmas, érdekes Tittel
Pál műve 1830-ból, melynek ugyancsak
beszédes a címe: "Rövid tudósítás a Buda-Pesti toronyórák regulázása végett."
- Hol, melyik országban készülnek a
legszebb, legjobb, legmegbízhatóbb
órák?
- Svájcban.

- Bizonyára utazásai során sok, úgy
mond óraélménye volt...
- Igen. A pozsonyi, a bécsi óramúzeum
például, valamint sok svájci és németor
szági óramúzeum. A Big Ben-t még nem
volt szerencsém látni, de előbb-utóbb
feltétlenül megismerkedem vele.
- Miért késnek vagy sietnek az órák?
- A precíz óragyártás során felhasznált
anyagok minősége, a hőmérsékletválto
zás és a gondatlan használat miatt. Azu
tán kitalálták az atomórát, amely több
száz évenként téved esetleg egy másod
percet. Mégis azt mondom, hogy valójá
ban abszolút értelemben nincsen pontos
óra.
- A jelek szerint mostanában a falió
rák kezdenek kimenni a divatból, már
kevésbé keresettek. Ha igaz, miért van
ez így?
- Az elmúlt évszázadokban különösen
nagy jelentősége volt az órásművészet
nek. Nagy szeretettel gyűjtötték és palo
táikban helyezték el királyok, főurak,

Szappanos István,
Katona József díjas
festőművész
Rövidülő nappalok, hűvös éjsza
kák, végtelennek tűnő novemberi,
esők. Elkószáltak a színpompás ok
tóberi délutánok, szűkebb lett a vi
lág, test és lélek menedékre vágyik.
Belső tereinkbe húzódva lassan
számba vehetjük maradék értékein
ket, s talán több figyelemmel aján
dékozhatjuk meg egymást. Ez a fi
gyelem és a termés számbavé
telének igénye jellemzi talán a Ka
gazdag emberek, az órások, fa- és kőfa tona József születésnapját övező
ragók, szobrászok, festők, asztalosok kö rendezvénysorozatot is. A könyvbe
zösen készített munkáit. Épületeket, mutatóval, megemlékezésekkel,
templomokat is díszítettek szép míves
irodalmi estekkel és kiállítás meg
órákkal. Ma egy valamirevaló állóóra is
nyitókkal gazdagított Katona Jó
legalább kétszázezer- egymillió forintba
zsef Napok nyitó eseménye a város
kerül. A legtöbb ember pontosan tudja a
jeles drámaírójáról elnevezett díj
különbséget autó és autó között, ám az
órákat tekintve közömbös és tájékozat- átadása, melyet ezúttal Szappanos
István festőművész érdemelt ki.
Több évtizedes alkotói és pedagó
giai munkásság méltó elismerése ez
a díj. A képzőművészeti vonzódás a
belső érzékenység mellett valószí
nűleg családi eredetű, de a festé
szettel is foglalkozó édesapa nyitva
tartotta a pályaválasztás lehetőségét
a sok minden iránt érdeklődő ifjú
előtt. így a zeneiskolai években ak
tív sportolóként a kosárlabda és a
foci kerültek érdeklődésének kö
zéppontjába. Később a jó szemű
A Katona József Könyvtár
rajztanár Barabás László, majd
Hanga - órái
Goór Imre irányították figyelmét
i
ismét a képzőművészet felé. A sze
lan. Pedig egy szép mechanikus állóóra
gedi Tanárképző Főiskolán Fischer
által mintha élne a lakás ...
Ernő és Winkler László segítették a
- Önnek volt egy szépnek és érdekes
művészi
pálya kibontakozását. A
nek ígérkező elképzelése a kecskeméti
diploma
után
rövid ideig Városfölvárosházán kialakítandó különleges
órával kapcsolatosan. Mi volt az, és mi dön, majd a zeneiskolában tanított,
jelenleg pedig a Kecskeméti Taní
lett belőle?
- A harangjáték mellé bábjátékokat ter tóképző Főiskola tanszékvezető ta
veztem. Igaz, ez legalább negyven-öt nára.
Most a vizuális tanszék tanári
venmillióba került volna.
- Gyermekkorában Ön mi akart len szobájában ülve faggatom festői
ni? Ha újrakezdené az életét, mi len pályájának alakulásáról. A főis
ne?
kolai évek után egyenes út veze
- Mindkét kérdésre az a válaszom, tett a saját festői nyelv kialakítá
hogy órás.
sához, vagy előbb meg kellett sza
- Van hobbija?
badulni az iskolás stílustól?
- Egyre kevesebb. De motorozni még
A főiskolán a hetvenes évek ele
imádok. Az apám is ezt szerette, és a jén a geometrikus, kubisztikus
gyermekeim is ezt kedvelik. Volt úgy,
szemléletmód uralkodott, amit én
hogy Rómába elmentem motorral.
kicsit spekulatívnak éreztem. Nem
- Milyen tervei vannak még?
volt könnyű szabadulni, hiszen ezt
- Azt szeretném, ha az emberek nem
csak az órás szakmáról tudnának, de az eléggé belénk sulykolták, de én so
órásokról is. Ezért a legnagyobb vágyam ha nem éreztem sajátomnak a ke
egy órásmúzeum létrehozása. Ehhez - mény geometriát. Lírai alkat lévén
úgy érzem - elegendő és megfelelő szín kerestem a személyre szabott kife
vonalú, értékes gyűjteményem van már jezésmódot. A szabadban való
(plein air) festészetben nagyobb
együtt.
szabadságot éreztem, ezért fordul
tam a táj felé, de sok festői inspirá
írta: ciót kaptam zenei élményeimtől is.
Varga Mihály

A
Egy igazi tősgyökeres kecskeméti alkotó
magángyűjtők által őrzött műveiből láthat
tunk kiállítást október végén a Katona Jó
zsef Könyvtárban. A. Varga Imre már álta
lános iskolás korában vonzódást érzett a
művészetek iránt, így beiratkozott Goór Im
re városi rajzszakköré-be. De nem igazán
értette, hogy miért van szüksége egy ilyen
iskolás jellegű gyakorlati képzésre, amikor
ő otthon sokkal szívesebben épített betlehe
met karácsonyra és rajzolt darukat az épít
kezéseken. Bevallása szerint az igazi isko
lája az "edvinistáknak" köszönhető, akik
1968-1970 táján számára sohasem látott,
meglepően furcsa és izgalmas dolgokat csi
náltak. A fiatal, fogékony tinédzser olyan
alkotókat ismerhetett meg itt Kecskeméten,
mint feLugossy László, efZámbó István és
Terebessy László. A. Varga emlékei szerint
1970 körül "kiutálták" őket a városból, így
sajnos már csak Szentendrén hozhatták lét
re az európai hirű Vajda Stúdiót. Az élmény
egész életére meghatározó volt, mint ahogy

művei stílusában, tematikájában sem tagad
ható ez a kapcsolat. "Előképek nélkül ma
művész nem létezhet". A. Varga Imrének
igaza van, hiszen ma hommage-ok és a pa
rafrázisok korát éljük, amikoris a képi gon
dolatok, motívumok, stíluselemek átvétele,
feldolgozása, továbbfejlesztése komoly
művészi programok részei. Jól láthatóan
vonzódik Chirico és általában a metafiziku
sok világához, Kondor Bélához, s kedveli a
szintetikus kubizmus és a berlini dadák
képalkotói módszereit, amelyeknél felfe
dezhető a szentendrei iskola ■szűrője is. A
hatások élmények által lesznek teljesek.
"Számomra meghatározó volt a gyermek
kor látványélménye, amikor nem tanyákat
és háziállatokat láttam magam körül, hanem
a Szentháromság temetőre és a barokk ká
polnára ráépülő szocialistául modem Leninvárost. Nem véletlen, hogy sohasem tud
tam azonosulni a nálunk oly népszerű alföl
di festészettel." Annál inkább jellemző ké
peire a hétköznapi mozzanatok sajátos, hu
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moros és játékos feldolgozása, így az egyik,
e kiállításon is szerepelt műve például a kö
vetkező (tiszakécskei) élményanyagra épül:
I. a gyermekeinek éppen öltöztetős babákat
készített, erre utalnak a kis papírfülecskék a
szinte topisszerű, meztelen női alakjain; 2. a
Tisza partján csinos, íurdőruhás lányok sé
tálgattak és fürödtek; 3. egy közeli építke
zés munkásai lelkesen és elismerően
füttyöngettek a lányok után. E profán meta
morfózis során így vált az öltöztetős baba
vetkőztetős játékká. A. Varga világát, azon
ban nem csak az előbbiek határozzák meg:
"Az én igazi világom ^az, amit most pl. a
Néprajzi Múzeumban lehet látni. Katolikus
oltárok, melyeket időnként lelocsolnak
rummal és tekilával, s ott van a Rambo ké
pe és a Buddha-szobor egymás mellett.
Olyan képözön, képáradat zúdul ránk, hogy
szinte nem is csinálok mást, mint összeka
parok egy halom képet, s elkezdem vagdos
ni, ragasztgatni egymás mellé, kollázsokat
csinálok kedvem szerint. És akkor ezekből

VARGA
lesznek a képek." Bár valódi kollázst igen
keveset állít ki, de azokat vázlatként tekinti,
s festményei, szobrai ezt nem is titkolják el
előttünk. Plasztikái festményeinek logikus
következményei, s ezt egy ideig direkten is
megvalósította, hiszen fűrésszel figurákat
vágott ki egyes képeiből. Legsajátosabb ta
lálmánya, műfaja azonban az ún. ládaké
pek, amelyek gyermekkorának betlehemei
mellett színházi élményeire vezethetőek
vissza, amelyeket gyakran örökített meg pa
pírból készített díszletterveken, makette
ken. Láda-képeinek fura mikrokozmoszá
ban "oltáraihoz" hasonlóan organikus egy
séget alkot a tradicionális keresztény iko
nográfia, s annak népi kultuszaihoz hasonló
hétköznapi továbbfejlesztése, ötvözve A.
Varga sajátos egyéni mitológiájával.

írta:
ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész

Az imp
resszionis
ták, vagy
az alföldi
festők vol
tak rád na
gyobb ha
tással?
Képeim
kapcsán
előzmény
ként való
ban említ
hető mind
két irány
zat, de rám
mégis az angol Tumer festészete
hatott leginkább. Nem tartom ma
gam alföldi festőnek, a tájban in
kább az új szenzibilitás (új festőiség) lehetőségeit keresem. Az olaj
mellett hamarosan felfedeztem a
pasztellt, ennek rajzosabb, színek
kel átitatott modernebb alkalmazá
sa izgat.
A pasztellnek köszönhetem a ja
pán meghívásokat is, melyek szak
mailag és anyagilag is sikeres be
mutatkozások voltak.
Képeid frissek, derűs színvilágúak, fényben oldott tájak, könynyed vonalvezetésű tünékeny női
figurák, csendéletek. Nem hatot
tak rád a huszadik századi izmu
sok és nem jelenik meg az a szo
rongató, értékválsággal és identi
tászavarokkal küszködő ezredvé
gi életérzés -sem, ami jellemző a
minket körülvevő világra. Sokrfn,
sokféleképpen fogalmazták már
meg a művész feladatát és felelős
ségét, te hogyan foglalnád össze
saját festői programodat?
A környező világban tapasztalha
tó hangzavarból én a csendet szere
tem. Bennem belül mindig is béke
volt és ezt a békét keresem a termé
szetben, a mikrovilágban és a ter
mészetben megjelenő absztrakciók
ban. A festői alapállásban persze
vannak tudatos elemek, de az ösz
tönös érzékenység a döntő. A kép
belső fénye, a színek átlagon felüli
érzékenysége és együtthangzása. A
mű csak akkor érheti el a szükséges
hőfokot, ha a munka örömet jelent
és ez a tanításban is így van. Szá
momra fontos az oktatás és ha a
rajzpedagógiát komolyan akarom
venni, akkor kellőképpen el kell
merülnöm a festészetben, hogy szó
ban és képben egyaránt hiteles le
gyen az kommunikáció.

írta:
Balanyi Károly

Csillagnéző H ajrá U niver!
A Nap november 22-én este éri el a Nyilast.
Ez a harmadik, s egyben utolsó őszi jegy. A de
cember 22-ig tartó időszakban a legtöbb meg
próbáltatásra, meglepetésre a nyilvános termé
szetű ügyekben lehet számítani.
A Kos jegyűekre most legerősebben a Jupiter
hat (optimizmus, jóindulat, szerencse, hit, tör
vény), bár ez inkább azokra a Kosokra vonatko
zik, akik a jegy vége felé születtek. Ám nekik
sem árt óvatosaknak lenniük, mivel a bolygó de
cember 20-ig inkább a rosszabbik oldaláról mu
tatkozik meg (pazarlás, képmutatás, elbizako
dottság, mértéktelenség).
A Bikákra a Hold és a Szaturnusz hat, s ketten
együtt kedvet adnak ugyan a munkához, de erő
sen kritikus magatartást is eredményezhetnek. A
szaturnuszi gátló hatás miatt nehéz elérni az áhí
tott célokat, például a család gyarapodását.
Gond lehet a gyerekek iskolai eredményeivel is.
Az Ikrek jegyűek legnagyobb gondja mosta
nában, hogy szeretnének céljaik megvalósításá
hoz új támogatókat keresni, de a Napjukkal tar
tósan szemben álló Plútó ezt igencsak megnehe
zíti. Leginkább a jegy elején született Ikrek ér
zik válságosnak helyzetüket a Nyilas havában, a
többiek inkább kénytelen-kelletlen visszahú
zódnak - ami egyáltalán nincs ínyükre.
A Rákok többsége is szeret majd bezárkózni
ebben az időszakban, de tőlük eleve nem idegen
ez az érzés. Akik viszont a jegy utolsó tíz napjá
ban születtek, szívesen kilépnek a nyilvánosság
elé, hogy megmérettessék magukat. Ám ha ezt
indulatoktól telve, makacskodva, veszekedve
teszik, meggyűlik a bajuk párjukkal vagy üzlet
társukkal.
Az Oroszlán jegyűek a gyarapodásra koncent
rálnak, mind anyagi, mind szellemi értelemben.
Ez főleg az augusztusi születésűekre érvényes.
A júliusiak ezt kissé válságosán élik meg, külö
nösen december elején. Anyagi helyzetükben
váratlan fordulat is történhet, attól függően,
hogy az Uránusz milyen pozíciót foglal el szü
letési horoszkópjukban.
A Szűz jegyűeknek békés hónap ígérkezik.
Számukra ez az apró ismeretszerzések, beszél
getések, levelezések, kisebb utazások ideje, ami
kedvükre való. Akik viszont szeptember elején
születtek, legyenek igen óvatosak, mert nekik ez
a hónap balesetveszélyes, de az is lehet, hogy
meggondolatlanul vérig sértenek valakit.
A Mérlegeknek most a családi kapcsolatokra
kell koncentrálniuk. Sok esélyük van arra, hogy
szerencsésen rendezzék a korábban összeku
szált kapcsolatot. Erőltetni viszont nem érde
mes, mert úgyis minden a fejük felett, akaratuk
tól függetlenül, s talán meglepetésszerűen törté
nik.
A Skorpiók többségének élete az önálló tevé
kenykedés, a kreativitás bűvkörében zajlik, be
leértve még a szerelmi életüket is. Az ő gyere
kük tanulmányaival lesz gond az iskolában, ők
akarják ésszel megoldani az ésszel meg nem
oldható gubancokat, s őket éri emiatt a legtöbb
váratlan kritika. Meg kell szabadulniuk a rög
eszméktől.
A Nyilas jegyűek (különösen a december
elejiek) hosszú ideje küszködnek már a Plútó
val, amely születési Napjuk tájékán halad, egy
csiga sebességével. Ez a bolygóelv lassan és
makacsul átalakítja gondolkodásmódjukat, s
megváltozva kerülnek majd ki a csatából. Csak
a végeredmény mutatja meg, hogy megérte-e az
áldozat. Most éppen a szerelmi élet, a gyerekne
velés, az oktatás, s talán a munkahely kerül terí
tékre.
A Bakok apró hétköznapi gondokkal, munka
helyi kollégákkal és főnökökkel küszködnek, s
figyelniük kell étrendjükre, egészségükre. Akik
viszont a jegy végén születtek, óvakodjanak az
indulatoktól, különösen, ha életük párjával
akaszkodnak össze. Nem minden az, aminek
látszik.
A Vízöntők már jó ideje elemükben vannak. A
jegy ura - az Uránusz - születési Napjuk körül
jár. És egyébként is: ez a kor az övéké. Most en
nek a misztikumát tapasztalhatják meg - ha
akarják. Mert a szabad választás madarát ennek
a jegynek a szülöttei nem engedik ki a kezeik
közül.
És végül: a Halak. Ők élhetik világukat, hall
gathatnak álmaikra, szövögethetik elképzelései
ket a világról. De közöttük is akadnak mostaná
ban olyanok, akiket a változtatás kényszere nyo
maszt. Ők azok, akik február legvégén, március
elején születtek. Lesz, aki közülük elmerül az
élet örvénylésében, s lesz, aki hitében megerő
södik.
A Jupiter és a Szaturnusz együttállása erős, de
igen kritikus pozíció. Küzdelmes életet, lemon
dásokat és veszélyhelyzeteket jelezhet, de nagy
teljesítményekre, sok fáradságra és türelemre is
sarkall. Legjobb esetben a józan, kiegyensúlyo
zott optimizmus, könnyű és gyors alkalmazko
dás, de gyakran váltakozó depresszió és opti
mizmus keverékét adja ez a konstelláció. A Bi
ka jegyében a Szaturnusz elvileg "jobban érzi
magát" (Föld-típusú jegy), türelmes küszködés
re buzdít, de ez párosulhat kicsinyességgel vagy
igénytelenséggel. Házhelyzete (ötödik) szerint
nagymértékben gátolja a kreativitást, az érzel
mek kibontakozását, a művészi tevékenységet,
bár szobrászoknak, fazekasoknak kedvező is le
het. Károsan befolyásolja a Jupitert a Neptunusz
a 2. ház elejéről (illúziók, visszaélések a nemze
ti vagyonnal kapcsolatban, zavaros adóügyek és
üzleti kapcsolatok), a Szatumuszt pedig az Urá
nusz (türelmetlen vagyonkockáztatás katasztro
fális eredménnyel, makacs, önfejű hatalmi meg
nyilvánulások). Szót érdemel még a Mars-Plútó
együttállás is. A kalandra hajlamos Mars a Nyi
lasban még inkább nagy terekre vágyik, de a 12.
házban minden kapu bezárul előtte, bajokat
jelezve.

L.A.

Az 1999/2000-es bajnoki évaddal új
korszak kezdődött a kecskeméti férfi
kosárlabdában. Hét év után újra NB Iben szerepel csapatunk. A fiúknak sike
rült a régi idők hangulatát visszavará
zsolni a Városi Sportcsarnokba. Az
Univer KSE ismét telt ház előtt játssza
mérkőzéseit. Küzdelem, remek akciók,
vastaps és zúg a "Szép volt fiúk!" A
csapat vezető edzője: Tóth Viktor segít
bepillantani a szakosztály életébe.

Attila Nagykőrösről és Forgó Zoltán.
Tagja még a keretnek a fiatal Bállá Gá
bor.

- Milyen célkitűzéssel kezdték el a
munkát?
Az idei bajnokságban a cél, hogy jó
középcsapat legyünk, megerősítsük he
lyünket az első osztályban. Szeretnénk

Mióta dolgozik a csapattal?
1986-ig a férfi szakosztálynál voltam
edző. Amikor útjaink szétváltak, Tóth
Béla elnök azt mondta, visszavárnak.
12 év elteltével tavaly nyáron vettem át
a csapatot Tánczos Szabó Lászlótól. A
célkitűzés számunkra az NB I-be való
feljutás volt, de az ide vezető út egy ki
csit rögösnek bizonyult. Az osztályozón sajnos hibáztunk, így csak abban
bízhattunk, hogy valamelyik csapat
visszalép és első számú beugróként
mégis egy osztállyal feljebb indulha
tunk majd. Ekkor az Univer Szövetke
zet, mint a szakosztály legfőbb támoga
tója, talán egy kicsit megingott, de az
tán mégis úgy döntöttek, hogy tovább
támogatnak bennünket. Szerencsénkre,
ha szabad ezt mondani, volt olyan csa
pat az NB 1-ben, amelyik
nem tudta vállalni az anyagi
feltételeket, így a helyére
léphettünk. Én úgy érzem,
hogy azóta sikerült az Univer
akkori bizalmát munkánk
kal, eredményeinkkel meg
hálálni és nem bánta meg,
hogy mellettünk maradt.

A felvételek az Univer KSE Tiszaújváros találkozón készültek,
ahol csapatunk egy nagyon szoros és
küzdelmes mérkőzésen maradt alul.
találtunk a közönséggel." Távlati cé
lunk az A csoportba jutás. Ez már jóval
nehezebb feladat lesz és komolyabb tá
mogatottságot igényel mint a B csoport.
Azért kell jól és eredményesen dolgoz
nunk, hogy vezetőink meg tudják te
remteni a feltételeket.

Kik a támogatóik?
Tíz éve a legfőbb támogatónk az Uni
ver Szövetkezet. Nélküle már megszűnt
volna a szakosztály. Rajta kívül nagyon
nagy segítséget nyújt a Magyar Aszfalt
azzal hogy a terhek egy részét átvállal
ta az Univertől. A további szponzori
háttér megteremtése, kiépítése folya
matban van.

- Kik nevelik az utánpótlást?

A bajnokság kezdetére né
mileg megváltozott az össze
állítás. Voltak akik abba
hagyták, nem tudták vállalni az NB I-es
feltételeket. Helyükre újakat igazol
tunk. A csapat tagjai: irányító poszton
játszik Kenderes István, Tvordy Gábor
és Magyar László. Hátvéd a fiatal Haj
dú Gergely és a rutinos Munteán And
rás, aki a MAFC-ból érkezett hozzánk.
Magas bedobó posztra Nagykőrösről
igazoltuk Bovánovics Miklóst és Mé
száros Gábort, Gócs Lajost pedig Nyír
egyházáról. A régiek közül hátvéd-bedobó poszton szerepel Király Viktor és
Patay Zsolt. Center a rutinos Pásztor

jó mérkőzéseket játszani, a "pofozó
gép" szerepet elkerülni. A kecskeméti
közönségnek igénye van a jó kosárlab
dára és mi szeretnénk ezt az igényt ki
elégíteni. Szükségünk van a szurkolók
ra. A lelkes közönség nagyon sokat se
gíthet. A Nyíregyháza elleni mérkőzé
sen telt ház előtt játszottunk. Megtelt
mindkét lelátó és szép számmal csak ál
lóhelyről nézhették végig a küzdelmet.
Igaz, a győzelmet nem sikerült megsze
rezni, a szerencse egy kicsit elpártolt
tőlünk, de jól játszottunk és "egymásra

Szabó László irányításával dolgozik a
két mini csoport. A SB korosztály edző
je Szabó Mihály. A SA és kadett csapa
tokat Kulifay Mónika edzi, a juniorokat
pedig az "örökiijú" Guóth Iván. A tava
lyi szezonban 11. helyen végzett az or
szágos utánpótlás rangsorban a szak
osztályunk, 17 NB I-es szakosztályt
megelőzve. Ahhoz, hogy a jövőben ja 
vítani tudjunk, szélesebb alapokat kell
teremteni, több iskolát kell bevonni a
munkába. A sportág egyre népszerűbb a
városban és így minden reményünk
megvan arra, hogy ezen a területen is
előre tudunk lépni. Itt számítunk a Me
gyei Kosárlabda Szövetség segítségére
is. Az utánpótláskorúak versenyezteté
sét a kadettig bezárólag a "Kecskeméti
Petőfi" Kosárlabda Alapítvány Kurató
riumának Elnöke, Szabó László szerve
zi. Az utánpótlás nevelés területén igen

Harmadik alkalommal került megrende
zésre a költői fogantatású országos grafikai
seregszemle az Erdei Ferenc Általános Mű
velődési Központban. A közel hetven alkotó
mintegy százötven művéből válogató zsűri
ötvennyolc alkotó 111 művét találta kiállí
tásra alkalmasnak. A szűkös anyagi kondíci
ókkal, szervezési és rendezési problémákkal
küszködő kiállítás sajnos több fogyatékossá
got is mutat. A mechanikusan tagolt, a végén
furcsán kihegyesített, folyosó szerű tér, a ki
állításba erőszakolt zománckompozícióval a
végén, lyukas zsákra emlékeztet és úgy mű
ködik mint egy gondolatszivattyú, lehetet
lenné téve, hogy a kiállítás atmoszférája és
szellemi koncentrációja megszülessen. A
rendezés során feleslegesen elkeskenyitett
tér által létrehozott helyhiányt a rendezők
utóválogatással korrigálták, így újabb, a zsű
ri által már elfogadott huszonhárom alkotás
került a raktárba, ami nem volt túl barátsá
gos gesztus az alkotók felé. Pedig a terem
méretei és a paravánok mobilitása több fi
gyelemmel és teljesebb rendezői gárdával,
igazán alkalmas lett volna arra, hogy a grafi
kai anyag súlypontjainak és stiláris tagoltsá
gának megfelelő ritmusú tér szülessen.
Mindez elgondolkodtató, de azt hiszem nem
egyéni felelősségkérdése. Nem lehet mind
ezért az éjszakába nyúlóan egyedül küszkö
dő kiállítás-rendezőt, vagy az egyéb felada
tokkal is túlterhelt szervezőt kárhoztatni. In
kább régiónk kultúrájának gyászos állapotát
és szellemi értékeink megbecsülésének hiá
nyát tükrözi mindez. Rangos, országos tárla
tokkal büszkélkedő városok, mint Miskolc,
Győr, Szeged, Pécs, vagy Hódmezővásár

hely figyelmesebb házigazdaként őrködnek
hasonló rendezvényeik felett. így talán nem
véletlen, hogy a pályázat ezúttal sem tudta
igazán megmozgatni a magyar grafika teljes
mezőnyét. A grafikai anyag azonban igy is
megbízható és egyenletes színvonalú, kiugró
teljesítményeket azonban nem regisztrálha
tunk. Az alkotók rugalmasan kezelték a fel
kínált társművészeti közelítést és olykor el
intézték egy- egy címadással, vagy éppen a
meglévő műhöz keresték a verset. Költészet
és grafika, kép és szöveg igazi egymásra ta
lálása úgy tűnik kicsit még várat magára,
így is akadnak azonban emlékezetes szép la
pok, mint Palásti Erzsébet látomásos, bál
ványszerű tusrajzai, A. Varga Imre kozmikus
lebegésű, Buda Ferenc versét idéző lángcsóvás virág-ember figurái, Bardócz Lajos,
Pintér Lajos verseire íródott, transzcendensnyitottságú, a szöveget és rajzot szerves egy
ségként kezelő, lélegző felületű képei, vagy
Damó István spirálgerincre fűzött pasztelljei. Szép lüktetésű, erőteljes, mégis érzékeny
mikrovilág jelenik meg Tóth Adrienn Tolnai
Ottó verseihez készült, finoman strukturált
nyomatain, robosztus erejűek Cs. Nagy Ba
lázs egymásra rétegződő jelszövevényei és
Harangozó Ferenc szénrajzai. Figyelmet ér
demlő Wagner János bolyhos mélységű, fojtogatóan kormos atmoszférája, és feszes
tiszta szerkezetű munka Petri Ildikó pasztellje is. Kéri László virtuóz, robbanékony rajztudása, Kókay Krisztina rejtőzködő, érdes
vonalmezője, Kiss Ilona tiszta csengésű szi
tanyomata, Magén István Középkori met
szet című lapja, Gerle Margit dekoratív nyo
mata, Benes Bátor litográfiája, Gyöngyösi

Gyöngyi mesélő kedve, Hollósy Katalin ce
ruzarajza, Ábrahám Rafael csipkefínom
mikrokozmosza, vagy Buták András sodró
lendületű pasztellje szintén a tárlat sokszínű
ségét gazdagítja. Maurits Ferenc groteszk
rajzolatú triptichonjának foszforeszkáló szí
nei kissé túlharsogják Pilinszky költészetét.
Benes József képei ezúttal túl nyers és direkt
módon nyúlnak a témához, mintha nem is a
költészet, hanem a TV képernyője ihlette
volna őket. Révész Napsugár már korábbról
is ismert litográfiái pedig nosztalgikus, naiv
mesével túlfecsegik Buda Ferenc tőmonda
tos szépségű feszes ritmusú Tanya-hazám cí

- Milyen a játékos keret?

sok segítséget kapunk a lelkes szülők
től.

- Nem könnyű feladat NB I-ben
edzősködni, főleg hosszú időn keresz
tül. Évekig a női csapatnál volt és
most itt...
Valóban teljes embert kívánó feladat.
Ezen a szinten több időt kellene az
edzésekre fordítani, főleg az egyéni
képzésekre. Jelenleg a tanítás mellett
csinálom és ez átmeneti, nem a legide
álisabb megoldás.

- Mennyiben más a férfiakat edzeni
mint a nőket?
Ezt már annyiszor megkérdezték tő
lem és most is csak azt tudom válaszol
ni, hogy mindkét esetben a játék, a lab
da ugyanaz...

- Mikor játszanak legközelebb itt
hon?
Továbbjutottunk a Magyar Kupában.
November 28-án egy nagyon komoly
ellenfelet, a Szolnoki Olajbányász csa
patát fogadjuk, ahol egy szoros ered
mény is bravúrosnak számítana. Előtte
még szervezünk a régi kosarasoknak
egy Baja-Kecskemét öregfiúk találko
zót. Mérkőzéseinkre szeretettel várjuk
a kecskeméti szurkolókat. Jó játékkal és
reméljük győzelmekkel is szeretnénk
"hírős" városunk hírnevét öregbíteni és
újabb szurkolókat megnyerni a kecske
méti kosárlabdasport számára. Bízunk
abban, hogy a közönség továbbra is tá
mogat bennünket és kö
zös erővel valóban egy
új korszak kezdődik a
férfi kosárlabdában!

mű versét. Érthetetlennek és komikusnak tű
nik Gyurkics Péter munkáinak díjazása, egy
gyenge rajz csak azért mert "mutogatós"
még nem feltétlenül dicséretes. Kérdés per
sze, hogy valóban az ő munkái szerepelneke a kiállításon, hiszen a rajzok szignója mást
mutat.
A vizuális és verbális nyelv kölcsönhatása
ira építő, kultúránk szerves egységét hang
súlyozó nemes kezdeményezés így is jeles
esemény, de szervezése és rendezése a jövő
ben mindenképpen nagyobb figyelmet és
összefogást igényel.

írta:
Zsámboki Anna

Balanyi Károly

Csongrád díszpolgára. Pintér
Lajos költőnek, a Forrás szerkesz
tőjének és lapunk munkatársának
Csongrád városa díszpolgári címet
adományozott október 23-a alkal
mából.

Hatvani Kecskeméten

Elismerés Bajtai Máriának. A
november 5-7 között, Nyíregyhá
zán megtartott VI. Országos Ma
gyartanári Szakma Konferencián az
Irodalomtörténeti Társaság Toldydíjával tüntették ki sokéves iroda
lomtörténeti munkásságáért Bajtai
Máriát, a szervezet megyei titkárát,
a Bányai Júlia Gimnázium tanárát,
akinek nevével, írásaival rendszere
sen találkozhatnak a Köztér hasáb
jain is. Gratulálunk!
Vándorkiállításon mutatja be
kortárs képző- és iparművészek
műveit " A reménység 2000. éve"
címmel a Szent Kristóf Art Alapít
vány. Az 1999. " az Atya éve" je
gyében, november 21 -én 10.00 óra
kor a Piarista Gimnáziumban nyíló
kiállítást Jeleníts István piarista ta
nár nyitja meg, közreműködik
Ittzés Tamás és Turpinszky Béla.
Az Angolkisasszonyok Ward
Mária Leánygimnáziuma, Pedagó
giai Szakközépiskolája és Kollégi
uma felvételt hirdet a nyolcosztá
lyos gimnázium iránt érdeklődő ne
gyedik osztályos lányoknak, illetve
a négyosztályos gimnázium iránt
érdeklődő 8. osztályos tanulólány
ok számára.
Érdeklődni:
a
Kecskemét,
Czollner tér 5. szám alatt, és a
06/76/416-418-as telefonszámon
lehet naponta 8.00-16.00 óráig.
Szabó Pál Pilinszky díjas kecske
méti festőművész kiállítása nyilik a
Rákóczi úti Kortárs Galériában no
vember 25-én 17 órakor, melyet
Túrái Gábor Kamill esztéta nyit
meg.

A Bács-Kiskun Megyei írók és Költők Köre szokásos összejövetelén a vendé
gek között volt Hatvani Dániel, a Forrás korábbi főszerkesztője,
aki több versét is felolvasta. Mellette Kovács István József a Kör elnöke.
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Aranykor
És eljövend az aranykor.
És kifejlesztik a mosóport, ami már negyven fokon is tényleg
tisztára, és kifejlesztik a pelenkát, ami tényleg magába zárja, és a
dezodort, ami tényleg huszonnégy órán át, és a fogkrémet, ami
tényleg ragyogóan fehérre, és a rágógumit, ami étkezés után a
szánk pH-értékét tényleg, és persze a gumióvszert is, ami annyira
jó, hogy az már-már a következő generáció létét veszélyezteti, és
persze az is lehet, hogy a májusi mosolygós nőknek lesz igaza, és
akkor mindannyian néger kisfiúkká válunk, óriástököt termesz
tünk, tigrist simogatunk, esetleg oroszlánt, satöbbi, és még az is
lehet, hogy egyszerűen csak világbéke lesz, és nem lesz többé in
tervenció, pártkoalíció, prostitúció, tőkeinjekció, parlamenti frak
ció, vagy radikális szekció, sőt, semmiféle emberiségre nézve ká
ros ció nem lesz, és akkor már majd a nők is felhőtlenül boldogok
lesznek, mert hiába száraz, biztonságos, vagy ultravékony, a gyár
tója tőlük csődbe is mehet, és az is lehet, hogy a lányok tízévesen
még szüzek lesznek, húszévesen pedig még nem narkósok, és az
is lehet, hogy végre Én is örülni fogok, mert jó sok marhapörkölt
is lesz (a mai magyar élet legpozitívabb aspektusa galuskával, jó
csípősen), és kukoricasör, és, és, és...
...és a miniszter elfelejtett magával útlevelet vinni a repülőtérre.
Aztán, mikor kikönyörögte, hogy anélkül is elrepül
hessen, lekéste a gépet.
Amíg az ügyeink fülbevalós férfiak kezében van
nak, időszerűbb a világvégéről fantáziálni.
Braunitzer Gábor

Nem beszéltek, inkább zenéltek...
Kecskemét volt az első állomása a Szélkiáltó és a Kaláka együttesek jubileumi
koncertsorozatának 1999. november 9-én. Az Erdei Ferenc Művelődési Központ
ban a Szélkiáltó megalakulásának 25., a Kaláka 30. évfordulóját ünnepelte a szép
számban megjelent közönséggel együtt. Először a négytagú Szélkiáltó engedte ki
hangját és szólaltatta meg hangszereit.
József Attila: Mily szép vagy c. verstöredékével indították el az irodalmi hangu
latú muzsikálást. József Attila, Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor mellett kevés
bé ismert költők - Győri László, Pál József, Szepes Attila, Ratkó József - versei is
előadásra kerültek. A szelet kiáltok klasszikus hangszereik mellett egyéb "zene
szerszámokat" is előszeretettel használnak, mint pl. olló. Tamkó Sirató Károly:
Szabó dal c. versének előadása közben a nagyérdemű azt is megtudhatta, hogyan
szól egy olló szóló. A régi és új dalok sorát Weöres Sándor: Rock and roll c. köl
teménye zárta. Amit a Szélkiáltó elkezdett, a Kaláka folytatta. A jubileum kapcsán
nem beszéltek, sokkal inkább zenéltek a közönség örömére. A közönségére mely
nek többsége meg sem született, amikor e két főik együttes megalakult.
Szabó István
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Közlemény

Versajánló

Köszönet támogatásért!
A Hetényegyházi Idősek Klubjá
ért Alapítvány köszönetét mond
támogatóinak az 1997. évi SZJA
1% felajánlásáért. Az Alapítvány
céljainak megfelelően a befolyt
42.700 Ft-ból székeket vásárol
tunk.

Lehoczki Károly új kötettel jelentkezett.
Karcsú füzettel. Címlapján megkapó fotó.
Félig lerombolt épület meszelt falán
pirosbetűs felirat: Új világ. Látható még a
képen, mintegy kitekintve a hajdani ablakon,
egy jellegtelenül sivár emeletes lakóház. Jól
választotta ezt a képet versei "előszavának"
a költő. Egyhuzamban végigolvasva a köte
tet, egyik-másik versét meg is ujrázva, két
különböző érzéssel csuktam be a könyvet.
Szomorúsággal, hogy az várvavárt új vilá
gunk ilyenre sikeredett, s örömmel, hogy az
efölötti keserűséget, csalódottságot, tehetet
len indulatot verssé is lehet formálni.
Bizonyára más-más céllal olvassák végig
kötetet a kecskeméti Lehoczki doktort jól is
merők, vagy ismerni vélők, s azok, akik csak
eddig megjelent versei után veszik kezükbe
ezt a helyzetjelentést. Talán nem ártott volna
a kötet szerkesztésében elkülöníteni a "köz
életi verseket" az egyébként csodálatosan lí
rai önvallomásoktól. Talán - gondolom, - de
nem vagyok biztos abban, hogy ketté választható-e Lehoczki lírája bármilyen mezs
gyevonallal. Hisz éppen attól lesznek fájdal
masan igazak a közérzetről, közéletről szóló
versei, hogy még a hazugságról, a harácsolásról, a félelmekről, a gyávaságról, a meg
alázó szegénység reprízéről és minden
másegyéb emberi gyarlóságról pontos látle
letet készít. Jobban mondva: diagnosztizál.
Szívesen írnám: a gyógyítás alapja a kor-kór
meghatározása. Csakhogy a kétségek a kötet
olvasójában is erősebbek, mint a remény.
Pedig a Ropogó című hatsoros vers is a re
ményért esd:
Ropog a hó, / ropog a hó,
szétterülni volna jó, / csikorogni hófehéren,
hogy élni jó, / hogy élni jó!
Lehoczki Károly negyedik kötetét is érde
mes elolvasni. Azoknak is, akiknek nem
mindennapi kenyere a vers, de a várt új világ
nem teljesítette be reményeiket.

Trungel Ilona

A kecskeméti Kodály Zoltán
Vegyeskórus (Iparos dalárda) ve
zetősége és tagsága köszönetét
mond mindazoknak, akik 1998.
évi személyi jövedelemadójuk
1%-ával (összesen 93.000.- Ft-tal)
támogatták a kórus alapítványát.
A felajánlott összeget a kórus to
vábbi működtetéséhez szükséges
anyagok beszerzésére és hangver
senyekre történő utazásra használ
tuk fel.
Sághy Károly kóruselnök

A Mozgássérült Fiatalok alapít
ványa a kapott 224.146,-Ft-ból tá
borozásra 174.400,- ifjúsági talál
kozóra 10.000,- konferencián való
részvételre 16.000,- mozgássérült
gyermeket nevelő szülők tanfo
lyamára 23.546,- Ft-ot költött.

GODSPELL - Isten szavainak
betűzgetése;
GODSPELL - Isten igéinek idézgetése;
GODSPELL - a Szentírás olvas
gatása, átadva ma
gunkat a varázs
latnak.
„Gospel" - afro-amerikai vallásos
dal, közbekiabálós, tapsolós és
dobbantós. A szólista (prédikátor)
és a kórus (gyülekezet) felelgetős
formában, szinte önkívületi állapot
ban énekel, közvetlenül Istennel
tartva a kapcsolatot.

GODSPELL
Egy csoport mai fiatal összegyű
lik a panelháztömbök határolta té
ren, és játékos komolysággal a Bib
liában megfogalmazott örök erköl
csi tanítások mai érvényességét
vizsgálja: lehet-e, lehetne-e olyan
tisztán és becsületesen élni mai, ez
redvégi, kusza és korrupt világunk-

Schwartz és Tebelak - gospel in
díttatású - zenés játékát Gebora
György fordította, Pinczés István
rendező és Nagy György koreográ
fus alkalmazta magyar színpadra, a
díszleteket Mira János, a jelmeze
ket a még főiskolás, nagyon tehet
séges Nagy Viktória tervezte. Fiatal
a zenei vezető is, Látó Richárd, aki
már többször bizonyította tehetsé
gét, képzettségét színházunkban.
Előadásunkban hat lány és kilenc
fiú játssza és betűzgeti a Szentírást:
Demján Kinga, Harsányi Tímea,
Horváth Erika, Magyar Éva, Mérai

Katalin, Terescsik Eszter, Bori Ta
más, Cservenák Vilmos, Hajtó Au
rél, Hüse Csaba, Kniesz Viktor Má
té, Petőcz András, Reiter Zolién,
Szívós Győző, Szokolai Péter. Éne
kelnek, táncolnak, játszanak. Szil
ágyi Domokos szavaival:
„Játsszuk, ami nincs, de lehetne,
Játsszuk, ami nincs, de szeretne
lenni. Esendő mimagunkat."

bán, ahogyan Máté evangélista hir
deti. Játszhat-e szerepet mai - pénz
vezérelte, erkölcstelen - életünkben
a törvény betartása és az egymás
iránt érzett szeretet?
Megnyugtatjuk a kedves nézőt,
nem száraz erkölcsfilozófiái tézisek
unalmas színpadra viteléről van szó
ebben a - hetvenes években szüle
tett - modem passiójátékban, ha-

nem egy szórakoztatóan tanító, lát
ványosan virtuóz táncokkal és hol
vad, hol lírai dalokkal teletűzdelt,
igazi musicalről, melyet a kecske
méti Katona József Színház tehet
séges fiatal művészei mély átélés
sel, játékos szemtelenséggel és le
hengerlő dinamizmussal adnak elő.

Bemutató: december 3-án
Gyergyádesz László
dramaturg

Pinczés István
rendező

A Szívhang alapítvány gyermek
napra 70, szegény gyermek étkez
tetésére 35, szemüvegvásárlásra
5, nyári táborozásra 205, egy rá
szorult család megsegítésére 50 és
egyéb támogatásra 8 ezer Ft-ot
fordított a kapott 373.000 Ft-ból.
Lapunk megvásárolható a város
és környéke újságárusító helyein,
ingyen hozzáférhető a közintéz
ményekben, valamint ingyen
megrendelhető a szerkesztőség cí
mén, telefonján.
Lapzárta: 10-én, megjelenés 20-án

Köztér az interneten
Lapunk az interneten!
A http://www.kecskemet.info.hu
címen találhatják meg. E-mail-en
is várjuk Olvasóink véleményét,
hozzászólását és írásait.
"Emilünk":
kozter(ö kecskemet.inlo.hu
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