Március idusán ünnepeljen velünk! Ta
lálkozás: március 15-én 9 órakor a Szé
chenyi szobornál (Aradi vértanúk tere) A
játékos vetélkedővel fűszerezett kerékpá
ros kirándulás célpontja a Szent Hubertus
park (Nyíri erdő), ahol biciklistáink
résztvesznck a hagyományos ünnepi meg
emlékezésen. Mindenkit hívunk, várunk!

Sugár György
Napsugár Szabadidősport Egyesület
elnöke
(írásunk a 3. oldalon)

Kórházi Felügyelő Tanács alakult
Az Egészségügyi Minisztérium
1998-ban született rendelete alapján
Kecskeméten, a Bács-Kiskun megyei
Kórházban is megalakult a Kórházi
Felügyelő Tanács, amely véleményt
nyilváníthat, javaslatot tehet a kórház
működésével, fenntartásával, fejlesz
tésével kapcsolatos kérdésekben, biz
tosítja a kapcsolattartást az intézmény
vezetése és az érintett lakosság között.
A feladatok ellátásához rendelet sza
bályozza a Tanács hatáskörét, a testü
let pedig elkészítette és jóváhagyta
ügyrendjét és a működési szabályza
tát. A társadalmi (civil) szervezetek
képviselői a felügyeleti tanácsban: dr.

Gubacsi László (Magyar Vöröske
reszt), Gyöngyi Mária (Fiatal Cukor
betegek Megyei Egyesülete), Balog
Jánosné (Első Magyar Vidéki Nőegy
let), Sári Pál (Mentő Szakszervezet).
Önkormányzatot képvisel: dr. Ko
vács Jenő (Kecskemét), dr. Kovács
József (Kiskunfélegyháza), dr. Bak
István (Szabadszállás), dr. Szűcs Kor
nél (Pálmonostora).
Az intézményt (a megyei kórházat)
dr. Hajnal Lajos, és dr. Cserényi Lász
ló (Orvos Szakszervezet), dr.
Lesznyák József és Újszászi Endréné
(Liga Szakszervezet) képviseli. A
Kórházi Felügyelő Tanács elnökévé

dr. Gubacsi
Lászlót vá
lasztotta meg
a testület.
Üléseikre
tanácskozási
joggal meg
hívást kap az
intézmény
fenntartójá
nak (megyei
közgyűlés) megbízottja, az Orvosi
Kamara képviselője, a kórház
orvosigazgatója, és a Megyei Egész
ségbiztosítási Pénztár szakmailag ille
tékes képviselője.

Merre tovább vasút? Gazdák kecskeméti találkozója
A vasutas sztrájk után bő egy héttel ke
restem meg ismét a kecskeméti vasútál
lomáson Gál A m brusnét, a Vasutas
Szakszervezet helyi titkárát és Piroska
Ferencné állomásfőnököt.
A sztrájk eredményességéről kérdez
tem Gál Ambrusnét. Csak vesztesek és
veszteségek vannak mindkét oldalon kezdte az értékelést. A nyilvánosság
mellett az egyetlen hatékony, de sajnos
károkat okozó módszer a munkaharcban
a sztrájk. Nem jutottunk volna ide, ha
november elején is úgy ül le a vasút ve
zetése tárgyalni, mint most a sztrájk vé
ge felé. A vasútvezetés csak - igazi dön
tési kompetencia nélküli - szócső volt, a
tulajdonos, a minisztérium, ill. a kor
mány diktált. Ami végülis aláírásra ke
rült, tehát a kollektív szerződés, az étke
zési hozzájárulásról és a létszámcsök
kentés módjáról szóló dokumentumok,
azok előrelépést jelentenek munkaválla
lói oldalról. Sajnos a vonalbezárások mi
att jelentős leépítésekre lehet számítani teszi hozzá. Egyik legnagyobb gondnak
a tagdíj levonás megszüntetését látjuk.
Kb. 10%-os szakszervezeti létszámcsök
kenésre készülünk. De lehet, hogy az
emögötti politikai szándék fordítva sül
majd el és előnyünk is lehet belőle. A

tisztségviselők a tagdíjbeszedés okán
gyakoribb és közvetlenebb kapcsolatba
kerülnek így a tagsággal, mégha ez a
szakszervezeti m unkaidő-kedvezm é
nyek csökkentése révén nehezebb is
lesz. Mi tehát most erről az oldalról pró
báljuk megragadni az ügyet. Egyébként
sajnos a vasúton belüli munkaügyi kap
csolatok minden szinten a mélyponton
vannak.
A munkahelyi vezetőket szorosan fe
lülről irányították, de készségesen végre
is hajtották az utasításokat, hiszen be
ígérték nekik - meg is kapták - a diffe
renciált béremelést. Az átlag 8,5 %-ból a
vezetői szint 20% fölött, a váltókezelők
6% körül kaptak...
Itt Kecskeméten - ellentétben más he
lyekkel - kirívóan kellemetlen, megalázó
helyzetbe szerencsére egyetlen sztrájkolót sem kény szeri tettek. Volt szolgálat
ból leváltott sztrájkoló dolgozó, akit szé
gyenszemre előszobái "kispadra" ültet
tek, de ez volt a legerősebb lépés - eddig.
Amit még fontosnak tartok megjegyez
ni: a jogban a törvények egyenrangúak
és a m unkavállalók sztrájkjoga nem
gyöngébb semmilyen más, a munkával
kapcsolatos jognál!
(folytatás a l l . oldalon)
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közgyűlés
Január 24-én a kecskeméti Piarista
Gimnázium kémia előadótermében
került sor a Magyarok Világszövet
sége Bács-Kiskun Megyei Szerve
zete tisztújító közgyűlésére. A meg
jelent tagok megyei elnöknek dr.
Kovács Lórántot, megyei tisztelet
beli elnöknek dr. Henkey Gyulát,
megyei alelnöknek Laczkó Jánost, a
megyei elnökség további tagjainak
Gergely Ernőt, Rozsnyói Zoltánt és
Zom bory Istvánnét választották

meg. A tisztújító közgyűlés után ke
rült sor dr. Károlyfalvi József törté
nész, középiskolai tanár "Revízió,
nemzetiségi politika és jogvédelem
Magyarországon 1938 és 1944 kö
zött" című előadására nagy érdeklő
dés melett. A megyében és városban
több mint egy évtizede működő
szervezet a millennium évében sűrí
tett program okkal: előadásokkal,
vetélkedőkkel akar hozzájárulni
nemzettudatunk erősítéséhez.

Reményteli focifórum
Kedves szurkolótársaim örömmel
nyugtázhatom, hogy a meglehetősen
hosszúra "sikeredett" ínséges idők a
végét járják. Dr. Szécsi Gábor polgármesterrel az élen a megyeszékhely
önkormányzati képviselői a sportbi
zottsággal karöltve példás összefogást
hirdettek meg a legnépszerűbb sport
ág megmentése érdekében. A labdarú
gó szakosztályokat működtető egye
sületek (KFC, KTE, KLC, UFC,
MÁV SE, Hetény SK, Hírös-ép SC)
jelenlévő vezetői kinyilvánították ab
béli szándékukat, hogy ezennel elás

sák a csatabárdot és a városunkat rep
rezentáló rangos futballcentrum meg
valósítását tűzik zászlójukra. Az után
pótlás tervszerű képzése mellett a nem
titkolt cél: egy stabil profiligás csapat
mielőbbi kialakítása, a későbbiekben
a nemzetközi porondra való kijutása
és látványos játékkal az elpártolt, csa
lódott drukkerek kárpótlása, vissza
csalogatása a széktói arénába.
Ehhez kéri Isten áldását a fórum
egyik résztvevője:
S.Gy.
szurkoló

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ta
valy áprilisban indította a "Magyar Gazda" elnevezésű ren
dezvénysorozatot. A hagyományteremtő szándékkal kez
deményezett program alapvető célja az, hogy a gazdák át
fogó tájékoztatást kapjanak az uniós csatlakozás várható
hatásáról, ráhangolódjanak a modem gazdálkodás szük
ségszerűségére - mondta előzetesen Várkonyi Balázs, a
szaktárca szóvivője, az idei eseményeket beharangozó saj
tótájékoztatón. Emellett cél az is, hogy a sokáig nem érté
kén kezelt gazdatársadalom megmutatkozhasson terméke
ivel, ötleteivel, szakmai gondolataival.
Kecskeméten febmár elején, a Gáspár András Szakkö
zép- és Ipari Szakmunkásképző Iskolában zajlott le a ren
dezvénysorozat idei első programja.
Több száz Bács-Kiskun megyei termelő jött el a hírős vá
rosba, közülük negyvenen ki is állították szebbnél szebb
termékeiket. A résztvevők falugazdász fórumba és számos
szakmai rendezvénybe is bekapcsolódhattak. Az esemény
egyúttal díjkiosztó ünnepség is volt. A nemzeti tradíciók
megőrzésében és ugyanakkor az európai korszerűség szel
lemében tevékenykedő megyei termelők számos díjat ve
hettek át. A legrangosabb elismerést, a "Magyar Gazda" dí
jat a szakmai zsűri döntése alapján Kulman János, solti ser
téstenyésztő és növénytermesztő érdemelte ki. A legjobb
"Fiatal Gazda" címet Szabó László, fülöpszállási mezőgaz
dasági vállalkozó kapta meg. A díjakat Torgyán József mi
niszter adta át, aki előadást is tartott az agrárgazdaság hely
zetéről, az európai csatlakozás diktálta feladatokról. Érin szólt arról először, hogy a tárca saját keretéből 500 milliós
tette a Mizo-ügyet is. Kijelentette: piacgazdaságban a kor hitelgarancia-alapot különített el, amit a nehéz helyzetbe
mány nem avatkozhat bele a gazdálkodó szervezetek tevé jutott tejtermelők megsegítésére fordítanak.
kenységébe, és nem vállalhat felelősséget a felelőtlenül
(A MIZO üggyel kapcsolatos írásunk az 5. oldalon.)
gazdálkodó tejipari cég helyett. A miniszter Kecskeméten

Isten számlálja a nők könnyeit
A fenti gondolatot az Idegen közöt
tünk című Sidney Lumet fűmben
hallottam először. Bölcs, tapasztalt
férfiak sokasága próbálkozott azzal,
hogy megfejtse e sorok lényegét. Az
tán megérkezik egy fiatal nő Fran
cia országból, és nemes egyszerű
séggel közli a misztikus mondat ma
gyarázatát: " A nők sokkal jobban
értik a világot, mint a férfiak, s ezért
gyakrabban is sírnak".
A lassan magunk mögött hagyott
XX. század nemcsak a tudományban
hozott forradalmat, forradalmasí
totta a Nők életét is. Az elmúlt év
század folyamán annyi teher sza
kadt a gyengébb (?) nem nyakába,
amennyi az azt megelőző évszá
zadok folyamán összességében sem.
Aztán ebben a nehéz történelmi idő
szakban bebizonyosodott, hogy a
Nők sokkal többet bírnak el, mint a
férfiak. Helyt állnak a családi tűz
hely mellett éppen úgy, mint a mun
kahelyeken. A reájuk háruló felelős
ség és kötelesség mellett meg kell
maradniuk kihívónak, vonzónak,
szerénynek, kedvesnek, elesettnek,

odaadónak, áldozatkésznek. Egy bán, de szerelmem örök..." Aztán
szerre kell minden Nőnek magában megváltozik a helyzet az emancipáhordoznia Marlene Dietrich vamp- cióval. A Nő céltudatos teremtés
ságát, Gréta Garbó titokzatosságát, már, határozott életvezetéssel, elvá
Merilyn Monroe erotikusságát, rásokkal, minden kihívásnak megfe
Golda Meir diplomatikusságát, La lelve. Mikor erősödtek meg így? A
dy Diana nagyvonalúságát, Calcut történelem vihara késztette Őket er
tái Teréz jóságát. És még nem emlí re? Az emancipáció felszabadította
tettük az önfeláldozó Anya és Fele Őket vagy még több felelősséget, ál
ség szerepét.
dozatvállalást kényszerített rájuk?
Hosszú évszázadokon keresztül a
A férfiak feladata megköszönni ezt
férfi szemén keresztül látta a társa az áldozatvállalást, bizalmat. A Nők
dalom a Nőt. Goethe és Prévost ab nyitottabbak, bizalommal fordulnak
bé, Schiller, Shakespeare, Ibsen, jélénk. Blanche, a Vágy villamosá
Tennesse Williams, Csajkovszkij, nak hősnője mielőtt az "Összetörtek
Puccini - bár mind a " női lélek szanatóriumába" vinnék, az általa
nagy ismerői " voltak, mégiscsak ismeretlen f érfinek mondja: "Akárki
egyfajta férfias látásmóddal és íté legyen is ön, én mindig bíztam az
lettel ábrázolták a Nőket. Az ő álta idegen emberek jóságában." Ma
luk ábrázolt hölgyek elesettek, a fér radjon meg hát a bizalom, a hűség
fia k hálójában vergődnek a társa és az Asszonyokból áradó feltétlen
dalmi előítéletek és elvárások köze elfogadás és szeretet
pette. Des Grieux összetörve tartja felénk. Ekkor még bi
karjai között Ausztrália kietlen zonyosabbá
válik,
pusztaságában az éhhalálra ítélte hogy Ók értik jobban
tett Manont, aki beletörődve sorsá a világot...
ba ennyit mond végső leheletével: "
Irta: Tajti István
Minden bűnöm eltűnik majd a sír-

K ecskem éti közéleti

Tíz év mérlegen
Budapesten, a Pallas Páholy
legutóbbi összejövetelén Tamás Pál
tartott
előadást,
melynek
szerkesztett változatát adjuk közre.
Miért olyan lassúak és egysíkúak a
magyar politikai változások? Kétfajta
alapérzés van a magyar politikai életet
csinálok, az elszenvedők és az elemzők
szempontjából. Az egyik az, hogy az
elképzelthez képest a változások —
mind a kormányzati, mind az ellenzéki
oldalon —- igen lassúk. A saját elképze
léseikhez képest. A kormányoldal
frusztrált, mert a változássorozat, amit
megélt a maga számára, elakadt: vagy
legalább is lassabban megy és sokkal
nagyobb ellenállást kiváltva — mint
ahogyan ezt elképzelték. Az ellenzék
(a szocialista ellenzékre gondolok) pe
dig úgy gondolja, hogy túl lassú az át
építése a pártnak, túl lassú a mozgalom
magához térése. Mindkét oldalon tehát
a lassúság-probléma az első.
A második eleme ennek az ilyen mó
don megélt történetnek, hogy úgy tű
nik, hogy azok a típusú „mozgásfor
mák", amelyek a rendszerváltás után a
magyar politikai rendszerben kialakul
tak, nem gazdagodnak tovább. A politi
kai kultúra „szerepkészlete" kialakul
1989-92 között, és szerintem ez a „re
pertoár" nem bővül, hanem csak cseré
lődik. Láthatóan a politikai osztály
rendkívül lassan tanul, és rendkívül ki
csi a szerepkészlete, amivel dolgozik.
Ahogy végül gazdagodott a 89-92-es
rövid átmenet után a magyar társadalmi
élet, a magyar gazdaság élete, (mind
kettőben viszonylag' sokszereplőssé
vált a „játék", szerepkészletének gaz
dagságában megközelíti az ipari társa
dalmak társadalmi szerepkészletét), a
magyar politikai szerepkészlet viszont
lényegesebb szegényebb, mint a meg
felelő lehetséges minták. Ebből a kü
lönbségből látnék én számtalan feszült
séget és problémát, amiről beszélni ér
demes.
Mi jellemzi azt a politikai kultúrát,
amely ilyen kevés tanulási képességet
mutat?
A politikai rendszer 1989 után — és
ebben semmi meglepő nincsen — lénye
gében egyfajta módon ma is kádárista.
Ez alatt nem politikai jobb és baloldal
meghatározásokat értek, hanem azt a
sajátságos világot, amelyben nem kell
az ideológiát komolyan venni. Formáli
san igazodni kell, de mindenki élheti a
maga életét. Vagyis az ideológia és a
realitás kettévált. Akkor nem vették ko
molyan a szocializmust, most a kapita
lizmushoz is csak formálisan adaptá
lódnak. Máshol Kelet-Európábán ez a
szétválás nem történt meg.
Magyarországon — megint csak elté
rően a más kelet-európai mintáktól, tapasztalható az általam média-szkep
szisnek nevezhető jelenség. Tehát hiá
ba foglalja el az egyik vagy másik fél a
médiát, hiába tornássza fel magát 6090 százalékra, a politikai népszerűség rövidtávon - a táborok mozgásán nem
igen látszik. (Nem akarok itt orosz
vagy balkáni példát hozni arra, hogy
miként lehet átfordítani a közvéle
ményt kizárólag a médián keresztül). A
média-szkepszis a társadalom egyik sa
játságos érdekfelismerő mozgásterét
jelenti a hivatalos médiával szemben.
Az a kapitalizmus, amely most Ma
gyarországon van: politikai kapitaliz
mus. Vagyis a kapitalista viszonyokat
nem a gazdaság önszerveződése hozta
létre, hanem egy sajátságos politikai
akarat. Ez a poszt(?)kádárista modell
furcsa módon sokkal kevésbé lett stí
lusjegyeiben politikai kapitalizmus, hi
szen sokkal korábban és sokkal erőseb
ben léptek be a multik a piacra, mint a
környező országokban.
Magyarországon a politikai kultúra a
tömegek szintjén két elemmel jelle
mezhető. Először is konzervatív. Két
fajta konzervativizmus van. Van nem
zeti: az szeretne 1944, vagy 1949 elé
visszamenni, és van egy baloldali,

amely az 1989
előtt
világot
szeretné. Olyan
erők, amelyek
nem erre a két
modellre ját
szottak, akár
nemzeti radiká
lisként, akár ra
dikális-liberá
lisként jelle
mezték magu
kat, azok egy
szerűen kigo
lyózták magu
kat.
Tamás Pál politológus a Pallas Páholyban előadását tartja.
De amennyire
Mellette Kocsis András Sándor (a kép bal szélén) a Kossuth
erősen konzer
Kiadó RT vezérigazgatója, az est vitavezetője.
vatív ebben az
értelemben a magyar politikai közeg, dik. Ebből következően labilissá válik
legalább annyira szocilalisztikus. Ez a két nagy léte, lényegében attól függe
egy olyan fészek, amit hogy ha az nek, hogy cserben hagyja-e őket (vagy
egyik kilép belőle, akkor a másik fog csak ezzel fenyeget) a szövetségese.
lalja el. Amikor — nagyon leegyszerű Ettől hosszú távon törékennyé, instabil
sítve — ’94-ben az MSZP úgy gondolta, lá válik a politikai rendszer. Nagyon
hogy neoliberális fordulatot kell végre nehéz benne választói akaratokkal ará
hajtani, a jobboldal azonnal felismerte nyosan lekötött kompromisszumokat
hogy szabadon maradt a szocialisztikus kötni. Tételezzük fel, hogy lenne 8-10
terület, belépett oda. Amit most mond párt, különféle személyi kötődésekkel
juk Matolcsy György szeretne megva és taszításokkal, akkor állandóan újra
lósítani, az egy jó szocialista ipari mi kötődhetnének paktumok, az erővi
niszternek a programja. Most nem azt szonyoktól függően. Ez — furcsa mód
mondom, hogy ez jó vagy rossz, vagy ón — nagyobb intézményi stabilitást
hogy sikerül-e megvalósítani, de a la eredményezne.
A dualitás leképeződik az államigaz
káshitelektől a nyugdíjasoknak adott
gatás,
a szakértői bázis, a középosztály
telefon előfizetési konstrukcióig
mindez tipikusan baloldali populista törzsesedésében.
Mindenki tudja, hogyha egy tévé-keprogramnak a része, amely Magyaror
rekasztal
beszélgetésen megjelenik há
szágon „piacérett". Furcsa módon, a
rendszerváltozás tíz éve után még min rom ember, akkor melyik, milyen vi
dig létezik a politikai kultúrának ez a lágnézetjegyében lett oda beválogatva.
sajátságos „kispolgári szocializmus" Ez a törzsesedése már tart a magyar
mentális osztálynak, politikai osztály
eleme.
A magyarországi modem társadalom nak és az apparátusnak. Előáll egy
nak nincsen politikai mozgósítottsági rendkívül rigid, nagyon merev elvá
élménye. Ez szerencséje is a hazai po lasztó vonalakkal behatárolt, ugyanak
litikai elitnek, mert ahol volt ilyen kor azon belül nagyon kemény szerep„mozgósítottság", ott már a szereplőket készlettel rendelkező és lényegében a
haza is küldték. De van egy társadalmi világképében, a mozgási lehetőségé
tapasztalatuk, hogy ki lehet menni az ben, értékválasztásában a szélesebb tár
utcára, és ki lehet kényszeríteni vala sadalomtól teljesen független csapat.
És van egy utolsó eleme ennek a tör
mit. A magyar politikai emlék-kultúrá
ból ez hiányzik. Ez nagyon lényeges, ténetnek: a pártok is olyanok lesznek,
mert ebből az következik, hogy a „lent" mint egy vállalat. Piacot keresnek, op
- a tömeg - nem veszi komolyan, hogy timalizálják a ráfordításaikat, időnként
neki van befolyásolási lehetősége. csődbe mennek, de ezért nem végzik ki
Másfelől, mivel a mai politikai elit még az igazgatót. A kemény piac megjele
mozgósított tömeget nem látott, még nik a politikai elitek viselkedési módjá
föl se tételezi, hogy a többiek politikai ban is. És azok a „valamiket", a
népfennséget, a politikai morált, meg
játékosok lehetnek.
Lényegében változatlan politikai elit azokat a fogalmakat, amiket a politikai
személyi összetétele is a két nagy mag írók sokat emlegettek az elmúlt évszá
ban: a ’89-ben megjelént politikai gar zadokban, ez a típusú " üzleti vezetés"
nitúra még mindig uralja a terepet. — lenullázza.
Egészen magyar sajátosság ez a „sze
Lejegyezte: Nagy Mária
mélyi stabilitás". Kívülről, a kör szélé
ről, a kemény magba szinthogy senki
nek nem sikerült bekerülni. Érdekes,
hogy a hihetetlen drámaian átalakuló
gazdaságban és társadalomban milyen
módon tudta magát a politikai elit sze
mélyében konzerválni. Más pártszövet
ségekben, a hatalomtól kicsit távolabbközelebb, de konstans a lista.
Kérdés, hogy mennyire lehet „stabil"
csapattal radikális megújulást hozni
egy politikai rendszerbe?
Azt is tudjuk, hogy a politikai elitnek
semmiféle civil társadalmi kontrollja
nincs.
Nagyon rigid a pártstruktúra. Az a
modell, amit sokszor a politológusok
kívánatosnak mondanak: hogy legyen
Az MSZP megyei és városi szervezete is
két nagy blokk, egyáltalán nem az eu
rópai modell. De én azt hangsúlyoz változtatni szeretne munkastílusán, bele
nám, hogy ha két nagy blokk uralja a értve a sajtóval, a nyilvánossággal való
terepet, és kettőjük között nincs beszé kapcsolatát is. Márfai Péter megyei elnök
lő viszony, hihetetlen mértékben ki- szerint az MSZP már joggal készül a kor
szolgáltatódik a rendszer a kis pártok mányzásra és reményei szerint Kovács
nak. Nemcsak azt látjuk, hogy a ma László lesz a miniszterelnök-jelölt. Fon
gyar politika a nagy pártok modelljé tosnak, színvonalasnak ítélte a megyei
ben állt fel, hanem azt is, hogy a nagy MSZP-s országgyűlési képviselők munká
pártok rendkívül gyorsan a kispártok ját, kiemelve Tabajdi Csabát. Szűcs Tibor
foglyaivá válnak a koalíciójukon belül. városi elnök szerint a kecskeméti önkor
Ezzel kiszolgáltatódik a politikai rend mányzat legújabb döntései a nyílt városszer a gyenge kicsinek, miközben arról politika ellen hatnak (pl. közgyűlések rit
beszélünk, hogy a két nagy polarizáló- kítása, interpellációk előzetes cenzúrázá

Állapotjelentés
Vásárhelyi Mária: Újságírók, sajtómunká- szögéből nézve érdektelen rutinmunkát vé
sok, napszámosok. Új mandátum 1999. 148 géz minden különösebb döntési lehetőség
nélkül, és ez a trend ráadásul az I98l-es, de
oldal, 980 Ft
Az év elején megjelent könyv a hazai új még egy 1992-es felmérés szerint is romló.
ságírás szakmai és morális állapotáról szól: Nem véletlen tehát, hogy a magyar sajtóban
egyrészt a magyar sajtóról mint egészről, — talán a világon egyes-egyedül — a szakmai
másrészt e mechanizmus legkisebb, még ér hierarchiában többen vágynak lefelé, mint
tékelhető eleméről, amelyik egyéni helyzeté fölfelé. Mitől lenne ez másként? Egy alapjá
nél, ambícióinál és tehetségénél fogva lehet ban véve beszállító jellegű médiastruktúrá
újságíró, sajtómunkás vagy napszámos. Át ban, ahol minden a legmagasabb szinten dől
fogó elemzés, lényeges megállapítások, él el, ugyan mit keresnének ambiciózus, szak
vezetes stílusban megírt szöveg, életszerű te mailag képzett emberek? Semmit.
Ebből a belső rétegezetlenségből természe
hát az, ami a könyvbemutatón történt: egyet
len újságíró az eseményen meg nem jelent, a tesen egyenesen adódik a hazai sajtó teljes
munkáról legjobb tudomásom szerint mind ellenállóképtelensége. A szerkezet — miután
eddig egy szó le nem íródott, vagyis mond az élővilágból ismert lábasfejűség állapotá
hatnánk azt is, akcióban a szakma, mégpedig nak megfelelő szinten van — a legkisebb nyo
nagyjából azon a színvonalon, amelyik Vá másra összeroskad, belső tartása a nullával
sárhelyi Mária vizsgálataiból egyértelműen egyenlő. A felmérés ennek okára nem tér ki,
valószinűsíthető azonban a hazai médiában
kirajzolódik.
Az egész szakmára kiterjedő felmérés iga piacvezetőnek tekinthető asztalhoz-székhez
zán fontos most, amikor a sajtó egy újabb ragaszkodási ösztön: a főszerkesztő általá
kormányzati átrendezés szenvedő alanya, ban megőrül a gondolattól, ha a döntési jo
ami önmagában még nem volna baj, ha ez a gok lebontását emlegetik neki: aki ezt emle
szakma ellenállóképes volna. De nem az. geti, és mondjuk történetesen nem tarokkÚgy gondolom, nem azzal a kormányzati partner, a decentralizálás helyett már ki is
erőlködéssel van baj, amelyik minden újabb van rúgva. Ebből következik a laptulajdonos
ciklusban eruptíve előtör — hiszen az előtör különleges kényelmes helyzete: a főszer
úgyis, az okkupációs szándék végtére is ter kesztő százaségő-szerű kicsavarásával zök
mészetes valahol-, a baj attól nagy, hogy a kenőmentesen oldhat meg bármilyen szer
magyar sajtó és az ott dolgozó újságírók je kesztési problémát.
lentős része ezt a nyomást elfogadja, ellene
Az ilyenformán általában ellenállóképtelen
túl sokat nem tesz, ráadásul önállótlansága és magyar sajtóban aztán egyénileg is halmo
ellenállóképtelensége amúgy is alkalmatlan zottan hátrányos helyzetű emberek próbál
nak ellenállni az ilyen-olyan nyomásnak,
ná teszi a védekezésre.
Ezért aztán ott vagyunk, ahol vagyunk: (vagy nem próbálnak.) Mert milyen a tipikus
bármelyik kormányzat bármikor kedvére magyar újságíró? Relatíve idős, legalábbis
szórakozhat velünk. Kiegyenlíthet, beszól idősebb, mint a legtöbb országban. Nyelvet
hat, hiszen ha valamit nem talál helyesnek, általában nem beszél, nyelvtudása gyengébb,
mindig akad majd egy szerkesztő, aki meg mint az értelmiségi pályán dolgozóké általá
szívja az orrát, aztán lemegy a stúdióba vagy ban, és azt mint korábban, igazi jogai nincse
a napos szerkesztőhöz és belekezd: gyere nek, szerkesztőségen belüli autonómiája
kek, ez így nem lesz jó.
romló. (Ehhez képest némileg érthetetlen,
hogy mégis minden másodikat valamikép
És akkortól máshogy van.
Őszintén szólva mitől is lenne ez másként? pen már megfenyegettek, és a politikai befo
Nézzük, a vizsgálat szerint milyen szakmai lyásolási kísérletnek csak minden harmadik
és szervezettségi állapotban van a hazai saj képes ellenállni.) Kétharmaduk szerint ma is
léteznek tabu témák a nyilvánosságban.
tó!?
A szerkesztőségen belüli döntési jogkörök
Nagy erejű felmérés ez a könyv. Hitelét
az európai mércéhez képest túlcentralizáltak. erősíti, hogy a szerző teljes mértékben újság
A felmérések szerint gyakorlatilag minden írópárti, már a szónak abban az értelmében,
lényeges kérdés főszerkesztői és helyettesi hogy — ismert álláspontja szerint — a teljes
szinten dől el, a szerkesztőségi munka telje társadalmi nyilvánosság ügye sok minden
sen rétegezetlen. Főszerkesztői-helyettesi más mellett a szakmai és morális szempont
szintnél lejjebb önálló döntési jogkör szinte ból jól végzett újságírás nélkül elképzelhe
nincs, vagy csakis lényegtelen kérdésekben, tetlen. Bizonyos feladatokat csakis a sajtó
tehát az egyéni felelősség alapját normális képes megoldani, ám azt is látni kell, hogy ez
esetben megalapozó önálló döntési jogosult a mostani magyar sajtó sem szakmailag, sem
szervezetileg, de morálisan aztán végképp
ság alig-alig létezik.
Ebből adódóan a magyar sajtóban egy cso nincs felkészülve komolyabb feladatokra.
mó felelősség nélküli ember jön-megy, aki Egy önállótlan sajtó képe bontakozik ki
nek ráadásul — alapvető szakmai élménye a ezekből a felmérésekből és számokból, talán
rutinfeladat. Abból viszont van jó sok. Még épp ezért inkább haverkodó és helyezkedő,
rosszabb a helyzet, ha hozzátesszük, hogy semmint mondjuk a közéleti tisztaságot el
ezek a rutinmunkák olyanok, hogy esetükben lenőrző és védő. Pedig ugye, nincsenek már
sem esik egybe az érdeklődési kör és munka- oroszok, nincsen Brezsnyev, nincsen Varsói
terület.
Szerződés. Most más van. Néhány megszál
Tehát -— foglaljuk össze, amit olvastunk-, a lott kivételével terpeszkedő kényelem, urammagyar újságírók jelentős része saját szem- bátyám. Szárszó. És ha itt-ott jól megfizetik,
akkor úgy tesz, mintha tényleg a sajtósza
badságot védené. De azt már tényleg rende
sen meg kell fizetni, bagóéit semmit. Alapjá
ban véve dühöng a szocializmus: mindenki
kedvére.

Sajtótájékoztató az MSZP-nél

sa). A választási felkészülés jegyében vá

Kovács Zoltán

(Megjelent az Elet és Irodalom 2000. feb
ruár 18-iki számában)

Gál Eszter
újságíró
1 9 5 4 -2 0 0 0
rosrészgyűléseket szerveznek és általában
nagyobb szerepet szánnak a nyilvánosság
nak. A város idei költségvetését az eddigi
egyik legrosszabbnak nevezte, melyben
sok a belső trükk, de nincs benne elég
pénz felújításra, fejlesztésre. Ennek elle
nére az MSZP önmeghatározása továbbra
is: a konstruktívabb ellenzékiség — „ha le
het" kitétellel... Kritikával illették az ap
parátusi előterjesztések színvonalát, a
brüsszeli iroda (nem) működését, a
Telemozival és KTV-vel kapcsolatos ano
máliákat. A sajtó jelenlévő képviselői ér
dekeltségüket fejezték ki a számukra jutta
tott információk felhasználásában.

N egyvenhat éves korában be
fejezte föld i életp á ly á já t.
H am vasztás előtti búcsúztató
ján nagylánya, családja, kollé
gái, ism erősei, tisztelői gyűltek
össze ravatalánál. Búcsúzva
tőle József Attila sorait idéz
zük:
“Mióta éltem forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.”
Eszter! Nyugodj békében!

Jótékony hölgyek
A Független Női Szövetség kecskeméti
szervezete tavaly ősszel alakult, tizenegy taggal. Fehér Mária titkár büszke
séggel mondja, hogy néhány hónap alatt
sikerült több mint háromszorosára
emelni a taglétszámot, s olyanokat is
megnyerni ügyüknek, akiknek azelőtt
meg sem fordult a fejükben a jótékonysági munka.
. A szervezet első nagyobb, sikeres ren
dezvénye volt a karácsonyi ünnepség,
amelyen
részt vett a szövetség
elnökasszonya, Torgyánné Cseh Mária is.
Karácsonykor sok kecskeméti kisiskolás
vihetett haza ajándékot, s múlathatta vidá
man az időt a Czollner téri kakaó-bárban.
A kecskeméti szervezetnek már egész
évre szóló programja van, bár ezek egy ré
sze még inkább csak terv, mondja Fehér
Mária. Március 4-én jótékonysági bált
szerveznek, aztán nőnapi hangversenyt és
előadást az egészséges táplálkozásról. Áp
rilisban szeretnének részt venni Budapes
ten a Bács-Kiskun megye bemutatkozik
rendezvényen, előadásra kérték fel több
bank képviselőjét a lakáshitelekről, anyák
napja közeledvén pedig egy hetes virágvá
sárt terveznek. Május a gyerekek hónapja,
egész napos családi programok várják a
tagokat, az érdeklődőket és a meghívotta
kat.
Sokszor a kis segítség is nagy segítség —
véli Mária. Mint mondja, sokat gondol
kodtak azon, hogyan is juttassák el az ado
mányokat a rászorulóknak. Semmiképpen

Ezekben a — történelm ünk során soha vissza nem
térő — ünnepélyes órákban, a földszagú, friss tava
szi, a márciusi szélben lebegő három színű zászlók
alatt, álljunk meg egy percre, és kíséreljük meg
lelkűnkben felidézni a halhatatlan Nagy M árcius
örökkévaló dicsőséges pillanatait.

Torgyánné Cseh Mária és dr. Boda Ilona meghívott gyermekek körében
nem akarták közvetítők útján, s végül úgy
találták, legcélszerűbb az iskolák révén. A
pedagógusok ismerik legjobban, melyik
gyerek milyen környezetben él, ki szorul
leginkább segítségre. Sajnos, nagyon so
kan rászorulnak — mondja a szervezet tit
kára. A lehetőségek azonban végesek. A
szervezetnek a kisgazda párt városi szék
háza adott otthont, így nem kell bérleti dí
jat és egyéb rezsit fizetni. Már ez is sokat
jelent, hiszen egyelőre kevés a pénz a
kasszájukban.
A szervezetnek bárki tagja lehet, aki
egyetért céljaikkal, szívesen tartozna kö
zösséghez, és szívesen segít másoknak.
A kecskeméti csapat februárban Adokkapok, felajánlok elnevezéssel akciót szer
vezett, amit minden hónapban szeretnének

megismételni. Arra gondoltak, hasznos le
het egy ilyen csere-bere a kisgyermekes
családoknak, az egyiknél feleslegessé vált
ruha a másiknak még jól jöhet. Egyelőre
nem volt nagy az érdeklődés, de elég ne
héz megmozgatni az embereket. Talán
nem is kapott elég nyilvánosságot az ak
ció. Mária bízik benne, hogy a következő
alkalomra több lesz az érdeklődő.
A Független Női Szövetség Kecskeméti
szervezete örömmel és köszönettel vesz
minden adományt, és szívesen látja azokat
a hölgyeket, akiket érdekel a tevékenysé
gük.
Fehér Mária titkárt minden hétköznap
nyolctól tizenkettőig lehet elérni a 418568-as telefonszámon, vagy személyesen
a kisgazdapárt kecskeméti székházában.

Harrach Péter látogatása
Egész napos programja volt február kö
Az önkormányzatok, miu
zepén Bács-Kiskun megyében Harrach tán májustól a jövedelempót
Péter szociális és családügyi miniszternek. ló támogatás megszűnik, s a
Bácsalmáson a megyei munkaügyi köz munkaügyi rendszerből ki
pont új kirendeltségét avatta fel, Kecske kerülők átáramlanak oda, a
méten a „Jövőnk a család" konferencián közhasznú munkavégzés fi
vett részt.
nanszírozására
és
Bácsalmási sajtótájékoztatóján a minisz megnövekedett feladataik el
ter hangsúlyozta: a GDP alakulása a mun látására is támogatást kap
kahelyek teremtésének, a foglalkoztatás nak. Ugyanakkor fontos,
növekedésének irányába mutat. A foglal mondta a miniszter, hogy az
koztatottak száma 1999-ben százezerrel önkormányzatok és a mun
nőtt. A munkanélküliségi ráta - a KSH kaügyi központok szerződést
számításai szerint — az európai átlag alatt kössenek egymással, hiszen
van. Nincs tehát szégyenkeznivalónk — nem cél, hogy a munkanél
mondta Harrach Péter.
A szociális szféra képviselőinek Harrach Péter
küliek az önkormányzati se
előadást tartott a városháza dísztermében.
A miniszter a munkanélküliség kezelésé gélyezés végleges állapotába
nek új rendszeréről is szólt, amelynek lé kerüljenek. A munkaerő-pi
vező hatása. Az atipikus foglalkoztatási
nyege a személyre szóló ellátás. Mint acra való visszavezetésre viszont csak a formák, mint a részmunkaidő, a távmunka
mondta, az állás nélkül maradt emberek munkaügyi szervezet képes. Ennek kap elterjedéséhez a törvényi feltételeket is
különböző csoportjai különböző ellátást is csán kérdésünkre — vajon az egész orszá meg kell teremteni, ez azonban hosszabb
igényelnek. Elsőnek említette azokat, akik got lefedő, jól kiépített és lényegében jól időt vesz igénybe. A minisztérium szeret
átmeneti, rövid idejű segítségre szorulnak, működő szervezetre a feladatok csökkené né, ha országosan ismertté válnának azok
mert viszonylag gyorsan újra el tudnak he se miatt milyen jövő vár — Harrach Péter munkáltatók, amelyek figyelnek kisgyer
lyezkedni, esetleg képzést, átképzést igé elmondta: a munkaügyi központok fele mekes, családos alkalmazottaikra. Vannak
nyelnek. A munkanélküliek másik rétege, lőssége és feladata nem csökken. Új fel ilyenek is Magyarországon - mondta a mi
amelynek tagjai nem kívánnak visszatérni adataik is lesznek, mint a mentálhigiénés niszter.
a munkaerőpiacra, és berendezkedtek a célú gondozás, az egyénre szabott foglal
A Bácsalmási Kirendeltséget a Szociális
különböző segélyekből való megélhetésre. kozás pedig mindenképpen több energiát és Családügyi Minisztérium harmincmil
Ők túlságosan megterhelik a munkaügyi és időt igényel. A foglalkoztatáspolitikai lió forintos segítségével alakították át és
rendszert, amely igazából nem is tud mit aktív eszközök is tovább működnek.
újították fel teljes egészében. A kecskemé
kezdeni velük. Számukra megoldást jelent
A tárca által indított Családbarát munka ti viszonyokat ismerve, kicsit fájó szívvel
az önkormányzati, szociális segélyezés. hely pályázatról szólva, a miniszter kifej néztük a tágas, kényelmes épületet, ahol
Végül a harmadik csoportnak nevezte a tette, a pályázat célja, hogy a jelenleg ural tényleg minden adott ahhoz, hogy az ügy
miniszter azokat, akik szeretnének újra kodó elkeserítő állapotokat valamelyest felekkel személyre szabottan foglalkozza
dolgozni, de nem találnak munkahelyet. javítsa. Egy pályázat nyilvánvalóan nem nak. Talán nem olyan sokára lehetőség
Ők azok, akik a leginkább rászorulnak a elegendő, hogy a társadalmi környezetet, lesz a Kecskeméti Kirendeltség jobb elhe
munkaerő-piaci szervezet segítségére.
megítélést átalakítsa, de mégis lehet ked- lyezésére is.

Harrach Péter - már nem elsődlege
sen miniszterként - találkozott a Szent
Család Plébánia és a Széchenyi-városi
Közösségépítő Egyesület képviselői
vel. A közösség örömmel számolt be

Március 15.
üzenete

az építkezés általa is látott sikerei mel
lett belső életéről és a lakótelep érde
kében végzett munkáról is. Sajnálatos,
de mintha a vendég nem ezt, hanem a
saját ízlése szerinti, az itteni közösségi

és hitéleti gyakorlattól eltérő szavakat
várt volna. Őt jó szívvel várták, néhány
jó szót ő is - a biztosan megszívlelendő
kritikai észrevételei mellett - emlékül
hagyhatott volna.

Ez az ünnep
kiváltkép
pen az elmúlt fél évszázad
alatt — kissé már formá
lissá merevedett. Évről
évre elmondtuk szép és
hangzatos szólamainkat,
az öregek szeme a
könnytől fátyolos is lett,
de a nagy mondatok lelkűnk
nek csak felületét érint/h/ették, úgy,
mint köteles áhítattal elmormogott
imádságok.
Kíséreljük meg most együtt, itt, a
Kárpát-medence honfoglalóinak
„maradékaiként" valamennyien rá
érezni, beleélni a 152 esztendővel
ezelőtti, első március 15-e lelkeket
melengető forróságába, hogy ne
pusztán csak megértsük, hanem át
is éljük mindazt, ami akkor felheví
tette, tettekre sarkallta az embere
ket.
Mit jelentett akkor, az örökös
Habsburg-elnyomás alatt magyar
nak lenni? Ismeretlenséget a világ
előtt, elszigeteltséget a világtól, ho
mályt és süket csendet, amely az
Európában máshol seholsemvoltseholsincs, egyedüli nép körül hall
gatott. Magyarságunk világgá kiál
tása ezekben a napokban pusztába
kiáltás volt, reménytelen kívánása
és vágya a visszhangnak.
Az „áttörésnek", a magyarság ma
gára találásának, március 15-ei éb
redésének úttörője gróf Széchenyi
István volt, aki a forradalmi napo
kat megelőzően, már több mint két
évtizeddel ébresztgette a magyarsá
got, mert tudta, hogy a nemzetnek
helye van Európában. S március
15-én, a magára talált nép felvetet
te a fejét e honban, s bekapcsolód
va a szabadságvágy nagy eszmei
áramkörébe, kezdte megvívni di
csőséges — s e földön senki máshoz
csak önnön magunk 56-os küzdel
méhez hasonlítható — forradalmát,
majd reménytelen szabadságharcát.
Igen, reménytelen volt ez a küzde
lem, mert ez a küzdelem, mert a
magyar nép sem Európában, sem
Európán kívül - mint később is
annyiszor —- nem fordulhatott senki
hez, bajtársi jobbját nem nyújtotta
felénk senki sem.
A reakció, az évszázadokon át ki
szolgált bécsi urak, saját királyunk
megindult ellenünk, hogy megfojt
son bennünket. A világ közvéle
ményének közömbössége — ugyan
úgy, mint 56-ban az oroszoknak -,
kezére játszott a Schönbrunn urai
nak azzal, hogy határainkon kívül
alig vagy nem is ismerték ezt a ma
roknyi népet, a magyarokat.
ANGLIA népe, majd később
AMERIKA is, bár elbukásunkat
követően, ugyan lelkesen fogadták
Kossuthot, de segélykérő kiáltá
sunk mindkét ország kormányánál
süket fülekre talált. FRANCIAOR
SZÁGBAN pedig — a forradalmi
eszmék földjén — az a III. Napóleon
uralkodott, aki ekkor az osztrák ud
varnak hízelgett, s később is be
csapta a hazájuktól távol újraszer
veződő emigráns magyarokat. NÉ
METORSZÁGOT
a
Hohenzollemek és Habsburgok hatalo
mért való küzdelme kötötte le,
OLASZORSZÁG Radetzky ellen
harcolt Itália egyesítéséért, ORO
SZORSZÁGBAN pedig olyan cár
uralkodott, aki az abszolutizmus

nak volt a híve, s a népek önrendelkezésének esküdt el
lensége.
Ezekkel az országok
kal, ezekkel az uralko
dóktól körülvéve, a ma
gyarság olyan, de olyan
rettenetes egyedülvalóságban keltette életre a márciusi
eszméket, s hirdette ki e nemzet vá
gyát összefoglaló és kifejező 12
pontot, hogy az egyet jelentett a ha
lállal.
A márciusi ifjak, a forradalom ve
zetői, a szabadságharc vezérei, a
nemzeti eszmék és a Habsburg-ház
trónfosztását kimondók láthatták,
mi történik a Lajtán s a Kárpátokon
túl, mégis vállalták és felvették a
harcot azért az egyetlen gondolatért
— ami ma a liberálkommunizmus
megosztó törekvése nyomán, oly
sok embert hagy hidegen és közöm
bösen — magyarságunkért, megma
radásunkért, azért, hogy magyarok
legyenek, s ne egy német ajkú oszt
rák tartomány.
Idegenektől, bennünket közelről
nem ismerőktől, távoli országok és
földrészek politikusaitól sokszor
hangzott el az a fanyar kinyilatkoz
tatás, hogy kár volt, nem lett volna
szabad Magyarországnak felvállal
nia március 15-e eszméit, a 48-as
szabadságharcot. Mondják: öngyil
kosság volt.
Bátran és nyílt tekintettel jelent
hetjük ki, hogy a márciusi eszmék
diadalra juttatásáért vállalt remény
telen küzdelem nem volt öngyil
kosság. Dicsőséges, férfias áldozatvállalás volt, ugyanúgy, mint 108
évvel később október 23-án s az ezt
követően napokban. S ahogy ekkor,
a közelmúltban, úgy a véres leszá
molással és megtorlással végződött
szabadságharcunk során, az egész
világ népei — nem kormányai, népei
— fölriadtak közömbösségükből,
fölfigyeltek ránk, az osztrák-orosz
szövetséggel szemben férfiasán
vállalt elbukásunkra, Petőfi szavai
val: „a nagyszerű halálra".
Ha nem lett volna 48, sohasem ke
rült volna sor 67-re. Ha nem omlott
volna ki annyi ifjonti vér, ha Kos
suth nem mondja ki a Habsburgház trónfosztását, Deák Ferenc so
hasem csinálhatta volna meg a ki
egyezést. Mert ha „birkaként" élt
volna ez a nép 1848. március 15-én
s az ezt követő napokban, akkor a
Schwarzenberg-féle egységesítési
törekvésekkel, az Ausztriába és a
német ajkúságba való teljes beol
vasztással, némán és hang nélkül
fojtották volna bele a Magyarságot,
kitörölve nevét, eltörölve e nemzet
létét Európa szívéből.
Tragikus sorsunk, hogy mindig
egyedül voltunk és mindig egyedül
vagyunk is. DE, egyedülvalóságunk mindig csodálatos tettekre tud
sarkallni bennünket, s a szunnyadó
erő heroikus, hihetetlen hősi tettek
re késztet.
Ez március 15-e mához szóló üze
nete, s ez az üzenet ITT és MOST
mindnyájunkban visszhangot kell,
hogy ébresszen, mert megintcsak
megfojtás előtt áll e nemzet, s még
mindig egyedül vagyunk, csak ma
gunkra számíthatunk!
vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás

A megyei közigazgatási
hivatal munkájáról
hogy ezentúl a képviselők is olyan felké
szültek lehetnek egy-egy előterjesztés
megvitatására, hogy akár fel is mondják
kívülről. Érvelhetett az ellenzék: a döntést
befolyásolni semmiféleképp nem tudta.
Tehát közgyűlés háromhetente, előzetes
számítások szerint negyven (!) napirendi
ponttal...
Még ennél is cifrább volt a vita arról,
hogy a költségvetés megtárgyalása egyfor
dulós legyen, illetve a már lezajlott kon
cepció egyeztetés számítson egy forduló
nak.
Láthatóan a polgármester a legmeszszebbmenőkig elszánta magát a változta
tás bevezetésére, olyannyira, hogy a tőle
megszokott precíz levezetésbe is becsú
szott a hiba: elfelejtett végszavazást elren
delni. A szabál meg szabál, a kényszerítőpassz sikere ellenére nem született meg az
óhajtott „gól".
A vitában kapott és adott sebek nemcsak
egymás becsületét sértették, sokkal inkább
arra következtetésre adnak lehetőséget,

Háromhetente
Jó hír: Kecskemétnek van költségvetése.
Kevésbé jó hír: a költségvetés megszüle
tését nehezen minősíthető politikai csatá
rozás előzte meg.
Arra a napra, amikor a költségvetés meg
tárgyalását jelezte a meghívó, szokatlan
módon szervezeti és működési szabályzat
módosítás is szerepelt a közgyűlés munka
rendjén. A semleges cím takarta a polgármester és a legerősebb frakció akaratát je
lentő változást: az önkormányzat ülésezé
si rendjének megváltoztatását. A felvezető
beszéd jobb előkészítő munkáról, a bizott
ságok még körültekintőbb, elmélyültebb
tevékenységéről szólt, hovatovább arról,

A kulturális bizottság február 9-i ülésén
úgy döntött, támogatja, hogy az egykori
Szilády-nyomda helyén álló Aranyhomok
szálloda falára a Kecskeméti Lapok Kft
emléktáblát helyezzen el március 15-én.
Ezen a helyen állt egykor a város első ti
pográfiája, Szilády Károly nyomdász mű
helye, ahol gyakran megfordult Petőfi
Sándor, Arany János és Tompa Mihály is.
Itt készült 1868 októberétől 1870 májusá
ig a város első heti újságja, a Kecskeméti
Lapok. Az emléktábla elhelyezésének
gondolatát mind a Cofinec Petőfi Nyomda
- az egykori Szilády-nyomda jogutódja -,
mind az épület tulajdonosa, az Aranyho
mok Kft támogatja.
A bizottság egy állampolgári kezdemé
nyezést is megtárgyalt. Dr. Kriston Vízi
József néprajzkutató dr. Szécsi Gábor pol
gármesternek írott levelében javasolta,
Kecskemét elöljárósága nevezze el/ki az
esztendő egy jeles napját „A város napjá
vá". Levelében két napot is ajánlott: de
cember 6-át, Miklós napját és december
16-át, Kodály Zoltán születésnapját. Mik
lós napját azért, mert bizonyíthatóan Mik
lós (püspök) volt az első patrónusa a vá
rosnak, valamint Kecskemét város címere
és Bács-Kiskun megye címer-pajzsa tü
körfigurájaként ott szerepel. Kodály Zol
tán pedig Kecskemét, Magyarország és a
magyarság kultúrájának egyik kiemelkedő
védjegye. A bizottság tagjai egyöntetűen
pártolták az ötletet, de abban már nem volt
egységes a vélemény, melyik jeles nap le
gyen a város napja. December nem éppen
a nagy népünnepélyek hónapja, Miklósról
pedig inkább a Télapó jut az emberek
eszébe — vélte Szappanos Benedek tanács
nok. Hertelendy László, bizottsági elnök
megfontolandónak tartotta azt a javaslatot
is, hogy júniusban, a barackérés idején le
gyen a város (s egyben a barack) napja, ez
mintegy a nyári fesztivál indítása is lenne.
Végül az a döntés született, hogy a város
tudós személyiségeiből alakuljon egy
„megvitató tanács", amely több javaslatot
is kidolgoz. Emellett feltétlenül meg kell
hallgatni Kecskemét polgárainak vélemé
nyét is.

ahol megfelelőek a körülmények és hely is
van.
A város fenntartásában lévő kollégiu
mok jelenleg „csúcsra járatottak". A de
mográfiai hullámvölgy jelzi, hogy egyre
kisebb a beiskolázandó tanulók száma, de
tekintettel a tankötelezettség 18. évre tör
ténő megemelésére, valamint a második
szakma megszerzésének állami támogatá
sára, mégsem várható létszámcsökkenés —
áll a tájékoztatóban. Az érettségizett tanu
lók, amennyiben hely van, ingyenes kollé
giumi ellátásra is jogosultak. A fenntartó
kompetenciája, hogy kívánja-e finanszí
rozni az érettségi utáni kollégiumi elhelye
zést. Emellett kérdéses, mi legyen azokkal
a kollégistákkal, akik nem önkormányzati

Benzinkút-ügy.
Az, hogy Kecskemét ma a legbenzinkutasabb város az országban, szankciót szült:
a közakarat generizálta a önkormányzati
tilalmat új kút létrehozására. Most sikerült
betartani is: Hetényegyházán nem is lesz
új töltőállomás! (Legalábbis addig, amíg a
hetényi közakarat ki nem harcolja!) Az
más kérdés, hogy Hetényből be kell ko
csizni a városba tankolni, de ez nem baj, a
„törvény" betűje betartatott. Ilyenkor az
tán kapkodhatja a fejét a polgár: mi ez?

Sportcsarnok.
Telekkijelölés már van: a Homokbányán
épülhet majd a város sportcsarnoka, ha
lesz rá pénz. Ez azonban egyelőre nem ve
szélyezteti a várost. A vélemények egyéb
ként továbbra is megoszlanak.

nm

fenntartású iskolába, intézménybe jár
nak. Az oktatási bizottság egy korábbi
határozatában megfogalmazta: a váro
si kollégiumi helyek feltöltésére a leg
gazdaságosabb megoldást kell keres
ni.
A bizottság a tanköteles korú gyer
mekek beiskolázására vonatkozó elő
terjesztést is megtárgyalta. Kecskemé
ten az első osztályosok beírása a
2000-2001. tanévre március 30-án és
31 -én történik. Az elmúlt évekhez ha
sonlóan négy kötelező felvételt bizto
sító iskola kijelölését tervezik. Ezek: a
Móra Ferenc, a Mátyás Király, a Vö
rösmarty Mihály és a Tóth László Ál
talános Iskola.
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Az oktatási bizottság február 7-i ülésén
megtárgyalta a kollégiumi férőhelyek lét
számadatairól
készült
tájékoztatót.
Sárközy István alpolgármester elmondta,
hogy a Kandó Kálmán Műszaki Szakkö
zépiskola kollégiumában tarthatatlanok az
állapotok, mivel az épület tulajdonosa
nem biztosítja az alapvető feltételeket. Az
épületben hideg van, a mosdók állapota
kritikán aluli. A szerződést azonban év vé
géig nem lehet felmondani. Itt 116 fiú la
kik, ők átmehetnének a Gáspár András
Ipari Szakmunkásképző kollégiumába,

hogy a képviseleti demokrácia szabályait
sem tekinthetjük szentnek, a rendszervál
tozás tizedik esztendejében.

Az évek óta visszatérő feladatok port az
mellett új hatáskörök is megjelentek a ország
megyei közigazgatási hivatal tevé ban
kenységében az elmúlt esztendőben, egyedül
mondta el dr. Metzinger Éva hivatal- álló
vezető évnyitó és évértékelő sajtótájé progra
koztatóján Kecskeméten. A hivatal mot dol
1999-ben készített először éves to gozott ki
vábbképzési tervet az önkormányzat a területi
oknál dolgozó köztisztviselők szakmai államfelkészültségének javítása érdekében. igazgatá
Tavaly huszonkét közigazgatási szerv si szer
nél végeztek közszolgálati ellenőrzést, vek, va
ilyen már több mint fél évtizede nem lamint a
volt. Új feladatként jelentkezett a nem települé
állami oktatási intézmények normatív si önkor
állami hozzájárulása felhasználásának mányzat
ellenőrzése, valamint a közigazgatási ok egy
dr Metzinger Éva
más kö
szakvizsga megszervezése.
A területfejlesztési törvény módosí zötti számítógépes kapcsolattartására.
A közigazgatási hivatal szerteágazó
tása értelmében a megyei területfej
lesztési tanács és munkaszervezete tevékenységéből, a beszámoló alap
működésének törvényességi felügye ján, két érdekességet szeretnénk ki
letét a megyei közigazgatási hivatal emelni. A hatósági munka során a kül
látja el. Az idén január 1-én indult ok földiek ingatlanszerzésének engedé
mányirodák működtetéséből is adód lyezésével is foglalkoznak. 1999 no
vember végéig 433 ingatlanszerzéssel
tak feladatok.
Az önkormányzatok törvényességi kapcsolatos kérelem érkezett hozzá
ellenőrzésén túl további 1250 vizsgá juk, 373 engedélyező határozat szüle
latot végeztek. A közigazgatási hivatal tett. A külföldi állampolgárok általá
egyszerre működik ellenőrző, szerve ban tanyát, házas ingatlant, lakást és
ző, koordináló és finanszírozó hivatal hétvégi házat vásároltak.
A kérelmezők többsége német volt, s
ként, amelyet ugyancsak ellenőriznek:
a tavalyi ellenőrzések közül a legjelen leggyakrabban Kecskeméten szerez
tősebb volt a kilenc minisztérium köz tek ingatlant.
A fogyasztóvédelmi munka kereté
reműködésével végzett átfogó pénz
ben a megyei fogyasztóvédelmi fel
ügyi-szakmai revízió.
1999-ben 146 szakmai rendezvényt, ügyelőség 1999-ben összesen 765 el
tanácskozást, konferenciát szervezett a lenőrzést végzett, 22 országos vizsgá
hivatal. A megyében működő területi latban vett részt. Az ellenőrzött egysé
államigazgatási szervekből szervező gek 65 százaléka sértette meg a műkö
dött Megyei Államigazgatási Kollégi dési szabályokat kisebb-nagyobb mér
umot négy ízben hívta össze a hivatal- tékben, ami az 1998-as évhez viszo
nyítva emelkedést mutat.Tavaly mint
vezető.
A kollégium munkacsoportjai közül egy 350 panasz és közérdekű bejelen
a közszolgálati és képzési munkacso tés érkezett a felügyelőségre.
A panaszok 50-60 százaléka tekint
port eredményei közül kiemelkedő
volt az információs jogok helyi megbí hető jogosnak. A legtöbb panasz a ru
zottjai számára szervezett két konzul házati és élelmiszerkereskedelemben,
táció, amelyen az adatvédelmi biztos valamint a közüzemi szolgáltatásokat
hivatalának vezető munkatársai is illetően jelentkezett, utóbbiaknál az el
részt vettek. Az informatikai és köz múlt évben többszörösére nőtt a pana
igazgatás-korszerűsítési munkacso szok száma.
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Gabonatároló, -értékesítő és beszerző szövetkezet megalakításának
előkészítésére gyűltek össze január
végén a Kecskemét-Városföld kör
nyéki gazdák a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskolában.
Fenyvesi Jenő, városföldi gazda
volt az esemény szószólója, de a
meghívottak között ült dr. Boda Ilo
na országgyűlési képviselő, Csen
des János, az Agrárrendtartási Hiva
tal vezetője, Madari Jenő, az FVM
Megyei Hivatalának vezetője,
Makai György, a Gabonaszövetség
főtitkára és Jakab István, a Gazda
körök Országos Szövetségének el
nöke is. A szervezésben részt vett a
Kecskemét és Kistérsége Területfej
lesztési Önkormányzati Társulás.
Van gyakorlatuk, nem sokkal ko
rábban segédkeztek egy zöldség
gyümölcs értékesítő, beszerző szövetkezet előkészítésénél is.
Fenyvesi Jenő elmondta, a kecske
méti kistérségben 18 település gaz
dái 15-20 ezer hektáron termelnek
gabonát, mintegy 80-100 ezer ton
nát. Ebből 30 ezer tonnával számolnak a szövetkezés részéről. Megta
nultuk birtokolni és megművelni a
földet, de értékesíteni nem tudjuk a
termést, és ebből adódnak jövedel
mezőségi problémáink — hangsú
lyozta Fenyvesi Jenő. Eljött az ideje a gazdák szerveződésének, mert
egyenként soha nem kerülhetnek
olyan alkupozícióba, mint együtte
sen. Az elképzelések szerint 2001ben a szövetkezet felépítené saját

raktárbázisát, ami közraktárként is
működhetne. Ám addig még hosszú
az út.
A Gabonaszövetség főtitkára úgy
vélte, a kereskedelem nem ellenér
dekelt a termelők szövetkezésének
és összefogásának ügyében. A kon
centrálódó ipar és kereskedelem
számára fontos, kivel tud tárgyalni:
sok kis elaprózott birtok tulajdono
saival vagy kevés, de nagyszámú
termelőt képviselő szervezettel.
Nem igaz, hogy bárkinek is jó, ha
rendetlenség van, mondta Makai
György, mert az mindig bizonyta
lanságot jelent. Ma senki nem tudja
pontosan, kinél mennyi áru van. Ha
az árukoncentráció erősödik, az in
formáltság is javul.
Az elnökségben ülő meghívottak
valamennyien a szövetkezés és a
vertikális integráció mellett érvel
tek. A gyanakvó gazdákat azonban
nem volt olyan könnyű meggyőzni
(talán mert eleddig nem ezt hallot
ták?). Leginkább talán Zaláné Csík
Franciska érvelése hatott rájuk, aki
nek szavai összecsengtek Madari
Jenő véleményével: amíg a gazdák
maguk kézbe nem veszik saját
ügyüket, az nem fog előremozdulni.
Az érintettek helyett nem cseleked
het senki más.
A szünetben nagy volt a zsongás.
De csak kevesen mentek el, s végül
hetvenen aláírták a szándéknyilat
kozatot az új típusú szövetkezet lét
rehozásáról. így megalakulhatott az
előkészítő bizottság is.
i mmmmi ,
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A munkaügyi bíróság első fokú ítélete
A Fővárosi Munkaügyi Bíróság, el
ső fokon, nem jogerősen hatályon kí
vül helyezte dr. Kastyják János
rendőr alezredes, kiskunhalasi rend
őrkapitány elbocsátását a testületből,
súlyos eljárási és formai hibákra te
kintettel. (Ebben a munkaügyi per
ben a bíróság nem vizsgálta — mivel
nem ez volt a tárgya — az elbocsátás
tartalmi indokainak helytállóságát,

ez esetleg később kerülhet sorra.) Ez
akár azt is jelenthetné, hogy dr.
Kastyják Jánost később vissza kelle
ne helyezni munkakörébe. Informá
cióink szerint a halasi kapitány nem
kíván visszatérni a testülethez (és en
nek jelenlegi vezetéséhez), hanem a
nyugállományba helyezés közös
megegyezéssel formát választja, ha a
fenti ítélet válik jogerőssé.

KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR AJÁNLÓJA
Nyitva: kedd - szombat: 10-19 óráig (Információ: 76/500-577)
Az 1996. évi CXXV1. törvény értelmében Ön is felajánlhatja adójának
1%-át közcélú felhasználásra. Amennyiben minket tisztel meg bizal
mával, intézményi adószámunk: 15336158-2-03.
Márc. 2. csütörtök 17 óra Kalandozás a filozófia történetében
"Orosz ortodoxia - orosz filozófia" Dr.Vecsernyés György előadása
XV. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL
márc. 21-23. A magyar jazz történetének dokumentumai.
Kiállítás Simon Géza Gábor magángyűjteményéből
márc. 22. szerda 17 óra A jövő század irodalma. Forrás irodalmi est
márc. 23. csütörtök 17 óra Könyvbemutató: Simon Géza Gábor: A magyar
jazz története Közreműködik: Bohém Ragtime Jazzband
GYERMEKVILÁG (Információ: 76/500-567)
márc. 1-31. Párhuzamos századok. Millenniumi fejtörők irodalomból
márc. 16-23. „Könyvtársasjáték" — a Gyermekvilág játékai rejtvény fej tők
nek, könyvbarátoknak
márc. 18. szombat 9 óra "Táltospróba" kisiskolások mesevetélkedőjének
megyei döntője A Gyermekvilág a Millenniumhoz kapcsolódó foglalkozá
sokra hívja és várja a gyermekcsoportokat:
SZÉCHENYIVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Kecskemét, Széchenyi sétány 6. Tel.:76/478—290 nyitva tartása:
hétfő, szerda, csütörtök: 12-18 óráig kedd, péntek: 8-14 óráig

K ecskéinéli közéleti

Több ezer tejtermelőt juttatott súlyos helyzetbe a
Mizo-Baranyatej Rt csődje. A szép reményű és rö
vid idő alatt hatalmassá növekedett cég az ország
ban megtermelt tej 15 százalékát vásárolta fel. Ha a
cég teljesen összeomlik, termelők ezrei lehetetle
nülnek el, jelentős termelő kapacitás megy tönkre, s
mindezt a piac is megsínyli.

Hová tűntek a
milliárdok?

A kecskeméti tejtüntetésen készült a felvétel

S zappanos
Im re
gazdasága
Köncsögpusztán van. Hosszú kilo
métereken át kell földúton zötykölődnie annak, aki oda tart. A gazda
és családja hat éve foglalkozik tej
termeléssel, kezdetben őstermelők
voltak,
tavaly
m árciusban
alakítottak Biofríz néven családi
szövetkezetei.
- Két hét, és elfogy a takarmány mondja Szappanos Imre, aki a kecs
keméti demonstráció egyik szónoka
volt - Két tehenet tegnap el kellett
adni. Tizenketten vagyunk a család
ban, akik ebből a gazdaságból
élünk, őszintén megmondom, ke
nyérre nem volt pénzünk. Amikor a
két tehenet elvitték, a két legszeb
bet, beültem a kocsiba, és elm en
tem. Nem bírtam nézni.
Szappanoséknak nyolc millió fo
rinttal tarozik a Mizo Rt. Ebből öt
millió forint, ami nekik is adósság,
vagyis tovább kéne fizetni: az OTPnek, az autót lízingbe adó cégnek, a
takarmányszállítónak. Az adóható
ság követeli az áfát, azután a bevé
tel után, amit Szappanosék nem
kaptak meg. Az abrakszállító vál
lalkozó legutóbb azt mondta, addig
ne szóljanak újabb szállítmányért,
amíg az előzőt nem tudják kifizetni.
- Amíg Baranyatej Rt. volt, fizet
tek rendesen. Úgy két évvel ezelőtt
szerződtünk velük, szerződés sze
rint teljesítettek. Aztán megjelentek
Jederán és Bajczi urak, lett Mizo
Rt. Akkor kezdtek csúszni a pénze
ink. Egy hónapot, két hónapot, ta
valy ősszel már levél jött: a fennál
ló pénzügyi zavarok miatt a cég fi
zetési kötelezettségeit két hónap
múlva teljesíti. De ezt se tartották
be. Amikor fizetni kellett volna,
megint papírt küldtek. Telefonál
gattunk. A vezérigazgatót, pénzügyi
főosztályvezetőt nem lehetett elér
ni. Egyszer más néven hívtam föl,
akkor fölkapcsoltak, de ahogy meg
hallotta a nevemet, szó nélkül letet
te a kagylót. M egkeresett korábban
egy másik tejfeldolgozó, de nem
akartam otthagyni a Mizot. Pedig
akkor is már csak hazudoztak, soha
nem azt mondták, hogy nem tudnak
fizetni, hanem, hogy ham arosan
küldik a pénzt. Több környékbeli
gazdával beszéltem, m eggyőződé
sünk, hogy így akartak minket pad
lóra küldeni, a pénzünket meg kisí-

A Mizo-botrány még tavaly ősszel tört ki, de ele
inte talán senki nem gondolta, hogy ilyen súlyos a
helyzet. A vállalkozás tulajdonosai és vezetői soká
ig hitegették partnereiket, átmeneti pénzügyi nehéz
ségekre hivatkozva türelmüket kérték. A termelők
mit tehettek, vártak. De hiába vártak a tejpénzre,
december végére már három milliárd forinttal tarto
zott nekik a társaság. A türelem elfogyott, a botrány
egyre hangosabb lett. A termelők demonstrációkat
szerveztek Pécsett, Csornán, Kecskeméten. A hely
zet azonban nem változott.
Úgy tűnt, nincs más megoldás, az állam kénytelen
lesz szerepet vállalni a rendezésben. Csakhogy a
kormányzat nem akart precedenst teremteni.
Torgyán József miniszter éppen egy február eleji
kecskeméti rendezvényen jelentette ki határozottan:

piacgazdaságban az állam nem avatkozhat bele a akiknek tejcsarnokon keresztül volt illetve van kap
gazdálkodók tevékenységébe, nem vállal felelőssé csolata az üzemmel, a többi termelő közvetlenül
get a Mizo-ért sem. Ugyanakkor azt is bejelentette, szerződött vele.
a tárca saját keretéből elkülönítettek egy 500 millió
A termelő nem szívesen adja föl bevált kapcsola
forintos hitelgaraneia-alapfít, amivel a termelőket tát - mondja Kállai Imre, a Kiskunsági Mezőgazdakívánják megsegíteni. De ennek feltételei sem is sági Szövetség főtanácsosa. Kockáztatná ezzel a
mertek még.
követelése hátrasorolását. Az sem biztos, hogy az új
A Mizo Rt-nél február 17-én elindult a felszámo partnernél hosszú távon szükség lesz rá (őt küldik el
lás. A legutóbbi hírek szerint a cég 3,5 milliárd fo alkalomadtán elsőként), s végül arra sincs garanci
rinttal tartozik a gazdáknak és szövetkezeteknek. A ája, hogy nem kerül cseberből vederbe. A teheneket
termelők egy része szállít már más tejfeldolgozó nem lehet elzárni, a tejet minden nap ki kell fejni, és
üzemnek is - vagy egészen "átállt"-, más része nem minél gyorsabban elszállítani. A termelőnek tartós
akar vagy nem tud. Elmaradt járandóságukat azon kapcsolatban kell gondolkodnia, szavahihető, be
ban valamennyien szeretnék megkapni. Nem értik, csületes, megbízható partnerre van szüksége hová lettek a milliárdok, amikor ők tisztességgel mondja a szakember. A Mizo már régen nem az. De
szállítottak, kitartottak, az üzletek pedig tele voltak a környékbeli termelők zöme ma is szállít a kecske
méti feldolgozóba, mert hová máshová?
a Mizo termékeivel.
A Dél-A1 föl
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1300 tejtermelő
hétszáz millió
forint tartozást
követel. A Mizo Február 24-én a Mizo-Baranyatej Rt visszamenőleg nem lehet kifizetni. A
kecskeméti fel fa. (fa = felszámolás alatt) vezérigaz termelőknek követeléseiket hitelezői
dolgozójába 15 gatója és a felszámoló biztos találko igényként kell bejelenteniük, de a sor
nagyüzem szállí zóra hívta a vállalat alföldi termelő ban, sajnos, leghátul állnak. Azon le
tott, 1200 azok partnereit a kecskeméti feldolgozó szek, jelentette ki a biztos, hogy a
nak a kisterme üzembe. A találkozó előtt a termelők a Mizot az önök segítségével a lehető
lőknek a száma, Kiskunsági Mezőgazdasági Szövet legjobb áron tudjam eladni.

Szappanos Imréék eddig tizenhét tehenet adtak el, hogy legyen miből élni
bolni a Mizo-ból. Am ikor m egkez baj van a Tej Terméktanácsnál! Ta
dődött a felszámolás, megkönnyeb valy a szövetkezetünknek 600 ezer
bültünk. Aztán, hogy a felszámoló liter volt a tejkvótája. Nem tudtuk
biztos visszavette az összes vezetőt, száz százalékra teljesíteni, mert a
akik tönkretették a céget, megint el Mizo úgy fizetett, ahogy fizetett. A
keseredtünk. Tudja, milyen hirde terméktanács erre az évre vissza
tést láttunk egy újságban? Tönkre vette 260 ezer literre. Ha többet
ment, de még működő tehenészetet adok le, büntetést fizetek. M inden
vásárolnának Magyarországon hol kinek visszavették a kvótáját, aki
landok.
tavaly nem tudta teljesíteni. De nem
A Szappanos család a Mizo Rt-vel a mi hibánkból történt, hogy nem
kötött ötéves szerződésre alapozva, tudtuk! Újra meg kell venni, az pe
európai színvonalú tejfeldolgozó dig mindenképpen veszteség. Kér
házat szeretett volna építeni, az elvi dés, hogy hol van az elvont tejkvó
engedélyt már megszerezték. Most, ta, ki vette meg? Úgy látom, a Tej
ki tudja, lesz-e valami a 25 millió Terméktanács segítség helyett csak
forintos beruházásból? Amikor az sanyargat bennünket.
is gond, miből fizessék ki az autó
Kint sötétedik, a tehenek az istál
műszaki vizsgáztatását. A Biofríz lóban, az üszők a karámban nekilát
Szövetkezet tavaly az FVM-től 6 nak a vacsorának. Andrea, Szappa
millió forintot nyert a szövetkezet nos Imre lánya elmagyarázza, hogy
forgóeszköz-alapjának feltöltésére. napi 300 literrel több tejet ad az ál
De ebből a pénzből sem láttak még lomány, h a jó minőségű takarmányt
egyetlen fillért sem , hiába já rt és prem ixet kap. C sakhogy a
Szappanos úr jóform án havonta az prem ixet nem lehet összevissza
FVM Megyei Hivatalának nyakára. adagolni, 21 nap, míg a tehén szer
Ott is csak hitegették.
vezete átáll. A rossz takarmányozás
- Mi, termelők, úgy érezzük, m in nemcsak a hozamot csökkenti, de
denki, aki illetékes, elfordul tőlünk. vetélést, emésztési problémákat is
A magyar állam, a kormány m a okozhat.
gunkra hagyott bennünket. Torgyán
m iniszter is egyre lejjebb adja, már
- Összesen 132 állatunk van csak egy millió forintos hitelgaran mondja Szappanos gazda - Három
ciáról beszél. Nem alamizsna kell tehénnel, tíz borjúval indítottunk
nekünk, mert ez az, hanem a jogos hat éve. Apránként szedtük össze az
járandóságunk. A m iniszter át akar állományt, a vejem például eladta a
ja vizsgáltatni a tejtermelő szövet kocsiját, vett rajta teheneket. Olyan
kezeteket. Szerintem a Mizot kelle minőségű állom ányt alakítottunk
ne átvizsgálni, mert inkább ott kel ki, amilyen az Európai Unióban is
lene keresni, hová lett a pénz. A tu megfelelne. Most úgy bírjuk túlélni
lajdonosokat vádolom, őket kellene ezt a helyzetet, hogy szinte naponta
felelősségre vonni, és ez a kor el kell adnunk egy-két tehenet vagy
mánynak lenne a kötelessége. A borjút. Nem merem hozatni a szálas
Mizo-mizériában kis szervezet nem takarmányt, mert ha nem jön be
tud rendet csinálni! A Tej Termékta pénz, nem tudom kifizetni. Lehet,
nácsnak komoly pénzeket fizetünk. hogy nem látszik rajtunk, de na
Telefonáltam, hogy ebben az ügy gyon nagy feszültségben élünk. En
ben próbáljanak segíteni. Azt tele gem a környéken úgy ismernek,
fonálta vissza a termelői képviselő, hogy állatot, takarm ányt mindig
hogy egyéni ügyekkel nem foglal úgy adtak: majd hozod a pénzt, Im
koznak, csak közügyekkel. Ha ez a re. Tudták, hogy biztosan kifize
3600 termelő, aki tönkremegy a tem. Most meg azt mondogatják: a
Mizo miatt, egyéni ügy, akkor nagy Szappanosék is tönkrem ennek...

Felszámolás alatt

ségnél gyűltek össze tanácskozni és
álláspontjaikat egyeztetni. Úgy dön
töttek, hitelezői választmányt alakíta
nak, s ragaszkodnak hozzá, hogy a vá
lasztmányban minden érintett megye
részéről két-két termelő képviselje
őket.
Somogyi Ferenc felszámoló biztos
azzal kezdte a megbeszélést: egy hete
azon dolgoznak, hogy a vállalat mű
ködőképessége helyreálljon. A felszá
molás indítása óta az rt hetente fizet a
beszállított tejért. Legalább két hóna
pon keresztül igyekeznek tartani ezt
az ütemet, hogy a legnagyobb bajt, a
termelők teljes ellehetetlenülését
megakadályozzák. Később áttérnek a
tíz napos, majd a szerződések szerinti,
havi teljesítésre. A felszámoló biztos
hangsúlyozta, hogy a Mizo hitelből fi
zet, miután sikerült néhány bankkal
megegyeznie a finanszírozásra. Arra
kérte a termelőket, hogy szállítsanak.
A Mizo csakúgy tudja megőrizni pia
cait, ha elegendő nyersanyagot tud be
szerezni és feldolgozni. Vagyis szük
sége van a termelők együttműködésé
re.
A jelenlévő gazdákat és szövetkezeti
vezetőket elsősorban az érdekelte, mi
kor egyenlíti ki tartozásait a cég? Hi
szen, mint mondták, amit most fizet a
tejért, az legfeljebb a családok alapve
tő szükségleteire elegendő, arra már
nem, hogy az állatokat etessék és saját
adósságaikat törleszteni tudják. A fel
számoló biztos szavaiból kiviláglott:
az elmaradt tejpénzre legfeljebb a
Mizo értékesítése után számíthatnak.
A hitelezői igényeket még számba
sem tudták venni. Somogyi Ferenc el
ismerte, a termelők kiszolgáltatott
helyzetben vannak. A cég felszámolás
előtti tartozásai a felszámolás indítá
sától lejárttá váltak, az eljárás alatt

Kis János vezérigazgató a találkozón
önkritikát gyakorolt.
Lelkiismeretfurdalása van, mondta,
hogy túl sokáig hitt a vállalat talpra ál
lásában, és ezt a hitet tovább adta a
termelőknek. Már múlt év szeptembe
rében meg kellett volna hozni a dön
tést a felszámolásról. A termelőknek
nagy érdeme van abban, hogy a fel
számolás elindult. Ha tovább várnak,
a végrehajtás megkezdődik, és a Mizo
vagyonának nagy része már nem len
ne meg. O is azt kérte, ne pártoljanak
el a vállalattól, hogy az megőrizhesse
működőképességét, és reális áron el
adható legyen.
A termelők, akiket már annyit hite
gettek, úgy tűnt, nem nagyon bíznak a
felszámoló biztos ígéreteiben, misze
rint az rt folyamatosan fizetni fog a le
adott tejért. Mi a garancia, hogy a
Mizo gazdaságosan fog működni, tet
ték fel a kérdést, ha ugyanazok ülnek
a vezetői székekben, akik eddig? Azt
is firtatták, felvette-e a cég a ki nem
fizetett tej után a literenkénti öt forint
állami támogatást, s ha igen, miért
nem utalta tovább a termelőknek?
Csalárd szándékot gyanítottak e mö
gött is. A felszámoló biztos ígéretet
tett a kivizsgálásra, s amennyiben
bűncselekményre utaló jelekre buk
kan, megteszi a szükséges lépéseket.
A Mizo-történet folytatódik. A talál
kozón az rt vezetői meg akarták nyug
tatni a termelőket, de ők úgy vélték:
nem hallottak semmi megnyugtatót.
Csak arról győzködték őket, hogy to
vábbra is a Mizonak szállítsák a tejet.
Az egyik termelő keserűen meg is je 
gyezte: amikor az alapanyagot kell
szállítani, elsők vagyunk, amikor az
adósságot kellene fizetni, akkor a leg
utolsók.
M. Á.

A MIZO az alföldi termelőknek hétszáz millió forinttal tartozik

Hiper-szuper Tesco-mámor
Február közepén megnyílt az óriás.
A Tesconak a tizedik, nekünk, a maga
nemében az első. Tízezer négyzetmé
teren irdatlan mennyiségű áru, polcok
és pénztárak végtelen sora. Könnyebb
lenne felsorolni, mit nem lehet vásá
rolni, mint hogy mit lehet, de momen
tán semmi olyasmi nem jut eszembe,
ami ott biztosan nincs. Talán golfütő.
De végül is az ember nem azért megy
egy hipermarketbe, hogy megnézze,
mit nem árulnak.
Többféle aspektusból, gazdasági,
társadalmi, üzleti, netán még filozófi
ai szemszögből is lehet elemezni az
üzletközpontok, illetve a kereskede
lem koncentrálódásának jelentőségét
és hatását. De nagyon gyanús, hogy
vásárlóként a különböző elemzők is
behódolnak a szuper- és hipermarke
teknek. Mert itt olcsóbb, mert itt min
den egy helyen van, itt el lehet tölteni
akár egy egész napot, s közben az em
ber éppúgy megfeledkezik minden mi lesz azokkal, akiknek emiatt más
egyébről, mint egy moziban. Még ha megélhetési forrást kell keresniük? A
az ember nem is vesz semmit, akkor is másik énem töredelmesen bevallja:
belemerülhet abba a mámorító érzés alig vártam, hogy megnyíljon. Alig
be, hogy itt és most mennyi mindent vártam, hogy a vásárlás mámorába
vehetne, ha akarna.
szédülve, eltölthessek ott egy egész
A magam részéről kissé tudathasadá napot. Ahogy elnéztem a nyitás nap
sos állapotban vagyok a Tescot illető ján hömpölygő tömeget, nem voltam
en. Sok helybéli kereskedő és üzlet ezzel a várakozásommal egyedül. Ki
ember félelmeit és aggályait ismerve, csit ugyan kiábrándultam: nem igazán
egyik énem berzenkedik ellene: hány ízlésem szerinti, ha a hálóingek és pó
kis üzlet kényszerül majd bezárni, s lók közül kibukkanva szembe találom

A református egyház fenntartásában mű
ködő kecskeméti Drogkoordinációs Köz
pont beszüntette tevékenységét. Ezt a szo
morú bejelentést Ferenczi László, a köz
pont vezetője tette egy február közepén
tartott sajtótájékoztatón a Liberté Kávé
házban. A központ maximális szakmai el
ismerést és támogatást kapott, s kap ezután
is, de pénz már nincs a működtetésére. A
városnak és a megyének nem telik a finan
szírozásra. A református egyház már így is
nagy terheket vállalt, egyéb támogatókat
pedig nem sikerült találni. Úgy tűnik, nem
akad pénz az Ifjúsági és Sportminisztérium
kasszájában sem. A drogprevenciós célo
kat szolgáló félmilliárdos keretből a kecs
keméti központ várhatóan 3-3,5 millió fo
rintot kap - mondta el a tájékoztatón
Topolánszky Ákos, az ISM helyettes ál
lamtitkára. Ez az összeg azonban nem elég
a fenntartásra, csak a felgyülemlett kötele
zettségeket lehet rendezni belőle.
Mennyi kábítószerfogyasztó lehet Kecs
keméten? Erre a kérdésre igazából senki
sem tudott válaszolni. Dr. Szűcs Attila pro
fesszor, megyei pszichiáter szakfőorvos el
mondta, a középiskolások között folytatott
attitűd-vizsgálat alapján a megye egyértel
műen veszélyeztetett terület. A rögzült
kábítószerfogyasztás a 18-40 éves korosz
tály körében fordul elő, de leginkább a 15-

19 éveseket fenyegeti a veszély. Az illegá
lis drogfogyasztás egyértelműen ifjúsági
probléma. Nehezíti a helyzetet, hogy a fia
talabb korosztályok speciális igényeire
nem alakult ki olyan ellátó rendszer, ahol
segítséget kaphatnának. Súlyos társadalmi
és jogi kérdés - fejtegette a professzor,
hogy a 18 év alatti drogbetegeket szabad-e
a kórházakban osztályos körülmények kö
zött gyógykezelni? Az intézményrendszer
sem egységes az országban, vannak jól el
látott megyék, és vannak olyan elesett álla
potúak is, mint Bács-Kiskun - mondta dr.
Szűcs Attila.
Topolánszky Ákos hangsúlyozta: azt kell
megakadályozni, hogy az ifjúság egészére
igaz legyen a kábítószerfogyasztás. A rászokásban erős motiváció a kortársak ha
tása. Innen kell tehát jönnie elsősorban az
ellenszernek is, a kortársakon keresztül
kell népszerűsíteni az egészséges, drog
mentes életmódot.
A Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
Szakközépiskolában és a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolában 1999-ben
összesen 295 tanuló körében végeztek
vizsgálatot a kábítószerfogyasztásról.
A kérdezett tanulók 93,5 százaléka sze
rint ma Magyarországon létezik ez a prob
léma. A diákok jól ismerik a kábítószer faj
tákat, 12,8 százalékuk kipróbált már illegá

Adóbevallás

Az Ifjúsági Otthon mozija pályázatot
hirdet filmes írásokra három témában:
I "Szemrevaló fülbevalók. ", avagy a
film zenei világa, a film és a zene,
afilmzene (mennyire meghatározó a film
sikerében, mit szolgál a filmben, stb...)
II. A film és az irodalom, avagy irodal
mi adaptációk (pl. hogyan építkezik a
film az adott irodalmi műből, milyen ne

hézségekbe ütközik a rendező, amikor
egy irodalmi szöveget a film nyelvére
kell átültetnie, stb...) III. O a kedvenc
filmsztárom, mert... (pl. miért kedveled
Brad Pitt-et, Júlia Roberts-et, Keanu
Reeves-t, miért tartod kedvencedet sztár
nak, honnan szerzel róluk információkat,
stb...) A pályázatok terjedelme 2-3 A/4es oldal. A géppel szerkesztett, vagy kéz
zel olvashatóan irt pályamunkákat a
Kecskeméti Ifjúsági Otthonba (Kossuth

Módosultak az idén az adócsomagok, vastagabbak lettek, az eddigi öt melléklet
13-ra szaporodott. Legkevésbé változott a magánszemélyek személyi jövedelemadójának bevallására szolgáló nyomtatvány, de a pótlapok száma itt is emelkedett.
Sokakat érint a gyermekek után járó kedvezmény. Ha a kedvezményt kapó szülő
adókötelezettsége nem éri el a kedvezmény összegét, akkor erről nyilatkoznia kell,
és a vele egy háztartásban élő másik szülő a fennmaradó részt levonhatja adójából.
Ilyen esetben a megosztást mindkét szülő bevallásában fel kell tüntetni.
Ugyancsak sok adózót érint az ingatlanértékesítésből származó jövedelem elszá
molása és bevallása. Az ingatlaneladásból származó adóköteles bevételt nem kell
bevallania a magánszemélynek akkor, ha abból jövedelme nem kötelezett, például
15 évnél régebben vett ingatlant értékesített. Más a helyzet a 15 éven belül vásárolt
lakások eladása esetén. Ilyenkor a jövedelmet be kell vallani még akkor is, ha a la
kásszerzési kedvezmény igénybevétele miatt nem is kell a jövedelem után adót fi- |
zetni, mert a lakáscélú felhasználás megtörtént a bevallás benyújtásáig.
Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a bevallás első oldalán jelezni, ha pótlapot
| csatolunk, ha visszatérítés jár, vagy ha rendelkező nyilatkozatot nyújtunk be. Az
adóívek benyújtása előtt győződjünk meg arról, hogy minden lapot hitelesítettünke aláírásunkkal, ennek hiányában ugyanis a bevallás érvénytelen!
Január 20-tól az APEH internetes honlapján megtalálható az szja számítási és el
lenőrzési program, bárki ingyenesen letöltheti. Elérési cím: ww.apeh.hu Szintén a
fenti időponttól lehet hívni a 06/80-66-00-33-as ingyenes telefonszámot, ahol az
APEH munkatársai szakszerű tájékoztatást adnak az érdeklődők kérdéseire. •

magam a kenyerekkel és zsemlékkel,
valahogy nem valók egymás mellé. A
zavaros vízben fuldokló, vérző és csu
pa seb halakat pedig nem tudom
feledni... (Azt hittem, a piaci haláru
sítás körülményeit nem lehet alulmúl
ni, de úgy látszik, egy szuper-hipermarket ebben is többet tud nyújtani.)
Mostantól van Tescónk. Aztán, úgy
tűnik, lesz Coránk is. Aztán ... ki és
mi jön majd aztán? Mámor után, re
méljük, nem a macskajaj.
-m-

lis szert, közülük 5,6 százalék rendszeres
fogyasztó. A kipróbálok fele vélekedik ha
tásáról pozitívan, fele rossznak, kellemet
lennek tartja.
Arra a kérdésre, hogyan lehetne eredmé
nyesen küzdeni a drog ellen, a kérdezettek
28,3 százaléka válaszolta azt, hogy felvilá
gosítással és meggyőzéssel. 14,5 százalék
szerint sehogyan, mert már annyira elter
jedt. A szigorú büntetést csak kevesen lát
ták jó megoldásnak.
A fogyasztási motivációk között a
kíváncsiságot és a barátok hatását nevezték
meg elsődlegesen 41-41 százalékban. A
kábítószert a megkérdezett diákok 28 szá
zaléka utasította el félelemből, 42 százalé
ka pedig azért, mert nincs szüksége rá,.
A rendőrség a drogproblémát a bűnelkö
vetés szempontjából vizsgálja. Ennek alap
ján állapították meg, hogy Bács-Kiskun
nem tartozik az öt legfertőzöttebb megye
közé. Ugyanakkor mind a fiatalok, mind a
felnőttek körében folyamatosan minden
évben megduplázódik a kábítószerrel való
visszaélések száma, s az adatok a kábító
szer intenzív terjedésére utalnak. Az élet
kor is egyre alacsonyabb.
Tavaly decemberben a polgármesteri hi
vatal szervezésében drogprevenciós egyez
tető megbeszélést tartottak. Képviseltette
magát minden olyan szervezet, amely va
lamilyen módon kapcsolódik a kábítószer
elleni küzdelemhez. Jelen voltak a Megyei
Kórház, a Megyei Rendőrfőkapitányság, a
Református Egyházmegye Drogpre
venciós Szolgálata, a Főplébániai Karitász,
az SOS Egyesület kecskeméti csoportja, az
ÁNTSZ képviselői. A résztvevők megfo
galmazták, hogy az eredményesség érde
kében nélkülözhetetlen az együttműködés,
s ez tulajdonképpen működik is Kecske
méten. Ami még kellene, az a pénz. Ezt,
úgy tűnik, a legnehezebb előteremteni.
(Az adatokat a kecskeméti közgyűlés szá
mára készített tájékoztatóból vettük át)

PÁLYÁZAT

APEH-táj ékoztató

1+1 százalék
Az elmúlt évben közel 51 ezer magánszemély nyújtott be rendelkező nyilatkoza
tot, amelyben 44 ezer civil szervezetet, valamint 25 ezer egyházat jelöltek meg. A
felajánlásokból mintegy 12 ezret elutasított az adóhatóság. Egyebek között azért,
mert a kedvezményezett azonosíthatatlan volt, alaki hibás volt a rendelkező nyilat
kozat vagy a magánszemély nem fizette be a személyi jövedelemadóját. Az APEI1
összesen 526 potenciális kedvezményezettnek utalt ki 74 millió forintot a megyé
ben.
Ebben az évben ismét lehetőség van rá, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap
1 utáni, a kedvezmények levonása után fennmaradó, befizetett adó egy százalékáról:
- társadalmi szervezet, alapítvány vagy a törvényben megjelölt nemzeti közintéz
mény javára;
- ezen túlmenően külön rendelkezhetünk az adó további egy százalékáról egyház
vagy a 2000. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat, az. ár
vízkárok megelőzését szolgáló csatornaépítési és -felújítási, gátépítési munkákkal
kapcsolatos programok támogatása javára.
Az egyházak és az árvízkárok enyhítését szolgáló alap az APEH-től technikai szá
mot kaptak, melyek a bevallás kitöltési útmutatójában megtalálhatók.
Aki még nem tudja vagy nem döntötte el, hogy kit részesítsen e felajánlásban, az
a kedvezményezettekről az ingyenesen hívható 06/80/200-074-es zöldszámon ér
deklődhet.
A nyilatkozat megtételéhez szükséges rendelkező lap a személyi jövedelemadó
bevallási csomagban megtalálható. Az érvényes nyilatkozattételnek nem feltétele a
rendelkező lap felhasználása, érvényes az a nyilatkozat is, amelyet a szabvány pos
tai borítékkal megfelelő méretű lapon tesz az adózó állampolgár, ha azon kizárólag
a kedvezményezett adószáma, technikai száma, esetleg elnevezése szerepelnek. A
nyilatkozatot saját beszerzésű postai borítékban kell elhelyezni, fel kell rá írni a
rendelkező nevét, lakcímét, adóazonosító jelét (az adókártyán lévő számát), és a le
zárt borítékot az adóbevallás borítékjába kell tenni. Önadózók esetében a rendelke
ző nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az az adóbevallással együtt, egy bo
rítékban érkezzen be az adóhatósághoz.
Akik adóbevallási kötelezettségüknek nem önadózóként, hanem munkáltatójukon
keresztül tesznek eleget, formanyomtatványt automatikusan nem kapnak, de azt az
APEH ügyfélszolgálatokon beszerezhetik. A rendelkező nyilatkozatra, borítékra
vonatkozó rendelkezések azonosak az önadózás esetén ismertetettekkel, azzal a kü. lönbséggel, hogy a lezárt borítékot, annak ragasztott felületére átnyúlóan a rendel
kező magánszemélynek alá kell írnia, és munkáltatójának legkésőbb március 25-ig
át kell adnia. A munkáltatóknak a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe
kell venni, és az adatszolgáltatással egyidejűleg kell a borítékokat a kísérőjegyzék
kel együtt zárt csomagban a megyei APEH igazgatósághoz március 31 -ig átadni. A
rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, különleges védelmet élvez, illetékte
len nem tekinthet bele.

Nagy fogás

|

;

|
.

tér 4.) lehet beküldeni, névvel és címmel
ellátva március 25-ig. Jelige: "Mégis
mozi a föld". Eredményhirdetés és díj

átadás: április 4. 17.00.
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet
RENDHAGYÓ ÓRAKat szervez (előze
tes bejelentkezéssel) pedagógusoknak és
középiskolás diákcsoportoknak társada
lomismeret, helyismeret, matematika
tantárgyakból. (Helye: Ifjúsági Otthon)

\

Az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának februári sajtótájékoztatóján Ki
rály László György’ igazgató elmondta, hogy>az igazgatóság egy megyei székhelyű
kft-nél végzett vizsgálat során jelentős összegre vonatkozó visszaélést tárt fel. A kft
egy ugyancsak megyei alapítványtól vásárolt fogyasztási cikkeket használt árúként,
ezt számlák alapján költségei között számolta el, az előzetesen felszámított áfát pe
dig levonható adóként tüntette fel. A revízió szerint a használt termék forgalmazá
sa nem szerepelt a vállalkozás tevékenységi körében, az ennek kapcsán felmerült
költséget tehát nem számolhatta volna el. (Nem számít a bevételszerző tevékenységhez kötődő költségnek.) Ennek következményeképpen az áfát sem vonhatta vol
na le. Az igazgatóság 2,5 millió forint áfa adókülönbözetet állapított meg a társa
ság terhére.
A vizsgálat további megállapításai szerint a kft és az alapítvány pénzügyi-gazda
sági kapcsolatban állt egymással. A alapítvány 1996-ban 21 millió, 1997-ben 42
millió forintot számlázott le az adózónak bizonyos szolgáltatásokért. Csakhogy a
két adóalany székhelye, telephelye megegyezik, alapítójuk ugy’anaz a személy,
ugyanazokat a tárgyi eszközöket használták tevékenységükhöz. Abban az esetben
pedig, ha két vállalkozás vezetésében, ellenőrzésében ugyanazok a személyek vesz
nek részt közvetlenül vagy közvetve, illetve részesednek a vállalkozás tőkéjéből, ak
kor a két vállalkozás kapcsolt vállalkozásnak minősül. A revízió, a társasági tör
vényre hivatkozva megállapította azt is, hogy a két vállalkozás közötti jogügylet,
tartalma alapján, csak adóelőny megszerzésére irányult. Ezért az általuk kötött
megállapodásokat az adóhatóság színlelt szerződésnek minősítette.
Mindennek eredményeképpen a társaság 1996. évi társasági adó alapját 21 milHóforinttal, az 1997. évit 42 millió forinttal megnövelte, és 18 millió illetve 16 mil
lióforint társasági adókülönbözetet állapított meg.
A kft-nek rosszul kezdődött ez az év. A fentiekről szóló határozat kézhezvétele után
természetesen f ellebbezhet. Valószínűleg fog is. Nem kizárt, hogy a bíróságnak kell
majd eldöntenie, kinek van igaza.

Buda Ferenc köszöntése
A magyar költészet igazi hagyomá
nyaihoz, Balassi Bálint végvári harca
ihoz, csodás verseihez kapcsolódtál
vissza ezzel a kitüntetéssel, jelképes
karddal. Mostantól még határozottab
ban őrizheted tovább líráink múltját,
hősi harcait, a vitéz költő-elődök példájcit. Ha majd a kardra nézel, mindig
eszedbe fog jutni a toll, az írás, a ma
gyarság ügye, nemzedékünk helyzete,
a haza sorsa. Balassi idején sem volt
könnyű magyar költőnek lenni. Ma
sem az. E jelképes karddal tiszakécskei végváradban nem szabad
megrettenned az erre-arra nádszál
ként hajladozó ál-igricektől, vasvértes
lovagoktól. Kívánok Neked Balassierőt és bátorságot, alkotó időt a vég
váradban, több reményt a jó tavaszra,
kardnélküli jövendőt, hogy verseidben
a végvári harcok zaja csak messziről
hallatsszon, s közelebbről szóljanak a
fák, a virágok, a madarak. Balassi
szavaival üzenem: „Azért ne bánkód
já l én jó vitéz társam, ürülj minden
gondoktul... " Éljen a
magyar költészet! Bará
ti szeretettel ölel régi
barátod: Bandi

Szekér Endre

HOVA?
-

Buda Ferencnek -

Van még nekünk kiért, miért
bomolni, elrontatni,
van még ,,az istenadta",
kiért elvásatunk?
ki haltja meg
a siratást?
ki érti még
az ostoroztatást?

Balassi-kardodhoz gratulálok, e kitüntető
címről előzetesen is értesültem már, majd hal
lottam nyilatkozatodat a Vasárnapi Újságban, és
láttam a kard átadás-átvételét a televízió Hír
adójában. Lélekben veled voltam, örültem sike
rednek. Gratulálok. Figyeltem, hogyan veszed
át a kardot, mit kezdesz vele. Láttam, hogy
megcsókoltad. Ma neked írok, előtte —
véletlenség — Tandorinak írtam levelet. Elgon
dolom, ha ő kapja e kardot, Ő, aki a madárzso
ké, első mozdulattal megvágta volna saját ke
zét. O sem, én sem, legtöbben
nem vagyunk fegyverforga
tók. Azt remélem, így fegy
vertelenül is győzedelmes lesz
költészetünk. Túlélő az anya
nyelvben. Ölel:

jövök nyugat felől,
jövök kelet felől,
itt kivetnek magukból
a papírmasé városok,
elűznek tornyok, ívek,
megfejthetetlen gótikák,
emitt undor, harag, ~
a festett tájban
mohó fekélyek bűzlenek...
e tékozlások orgiáiból
hová tűnhet, bújhat
„a lélek, a lélek"?
a szilárd anyagba,
a cseppfolyós izzó rétegekig
szivárogni el?

Kerényi József tavaly a
Szórakaténuszban

Építészek és madarak
Kerényi József Kossuth-díjas épí
tész, egyetemi tanár nemrégen volt
hatvan éves. Hogy ünnepelte-e szüle
tésnapját, vagy csak átlépett rajta,
nem tudjuk. Mi mindenestre ezzel az
interjúval köszöntjük és azt kíván
juk, hogy munkája, barátságai sokáig
kössék még Kecskeméthez.

Hogyan láttad Kecskemétet „akkor",
a vele összehasonlítható városok kate
góriájában, és hogyan látod mostanábán ?
Milyen felelősség van ma, egy telepü
- 1964 februári, borús telében jártam lés építése során, az egyes szereplőkön:
| először Kecskeméten körülnézni, mun- az önkormányzaton, az egyéneken, a
: kát vállalni. Gyerekkorom nyarait Sop- „nagy" beruházókon, és az építé
§ ronban töltöttem..., összehasonlítva: szeken?
Kecskemét szürke, jellegtelen városnak
- A települések, városok építése min
tűnt nekem akkor. Ma ez a város - gon- dig közösségi ügy volt, és marad! A hi
íí dolom nemcsak én vélem így - vatalok, hivatalos szervezetek felelős
| messzinéző, főtéri toronykoszorújával, ségvállalásában nem hiszek, mert ilyen
| gyalogos barangolásra csábító utca-, nel eddigi életem során nem találkoz
térbokraival a világ egyik legjobb váro tam. Hiszek viszont az alkotó emberek
sa! Talán csak az alföldi táj szikár szép tisztességében, felelősségvállalásában ségéhez nem illően, (kicsit?) csicsásabb legyenek ők várospolitikusok, kivitele
lett az utóbbi évtizedben.
zők, építészek vagy „egyszerű" városla
kók, idiotizmustól mentes megbízók.
Ha a sors úgy hozná, hogy visszajön Lestár Péter, Kada Elek vagy Gajdócsi
nél, a meg nem valósíthatott, be nem f e  István, Reile Géza, Benkó Zoli külön
jezett ügyek közül mi az, amit az elsők böző karakterű emberek voltak, de kö
között újra elővennél?
zös bennük, hogy életművükkel, város- \
- A városok építése befej ezhetetlen szeretetükkel Kecskemét városemléke
folyamat, akár az ember történelme. zetének kitörölhetetlen részesei.
Kecskeméten tanultam meg Kecske
Az építész sokrétű felelősségéről:
méttől - a világot jó tíz évvel megelőz Lechner Ödönt az egyik középület ter
ve -, úgy kell építeni, hogy se bánatot, vezése során - a tervszállítási határidő
| se nosztalgiát ne ébresszünk az embe- már elmúlt - vállalkozótársa noszogatta,
|| rekben a múlt iránt. Vagyis ne bontsunk hogy fejezze már be a belső udvar felöli
feleslegesen, rosszul használt szép épü tetőmintázat részlettervét, hiszen azt a
leteinknek, környezetüknek keressünk tetőrészt úgyis csak a madarak látják
új tartalmat, viszont az újat a helyre jel- majd.
I lemzően, a hely kultúrájának ismereté
Lechner lakonikusan válaszolt: „Én a
ben építsük meg. A város szüntelen vál madarak előtt is szégyellem magam"
tozása során is őrizzük meg váro| :■
sunk emlékezetét. Ez az egyetlen
módszer - a védelmünk - a
globalizáció úthengere ellen,
•
ezért minden egyéni tett helyett
.
fontosabbnak tartom az ily mó
don megkezdett kecskeméti vá
rosépítés folytatását !
Ez lehetséges út, hiszen a főtéri,
tornyos zsinagóga pusztulását
megakadályozó rehabilitációt amit még a hatvanas években ja
vasoltam - követhette a Te nagyszerű
Egy település épülésében - a szó teljes
terved a Fotográfiai Múzeum kialakítá értelmében - az építészeknek vagy>má
sára már a nyolcvanas években, vagy az soknak van meghatározó szerepe ?
Ének-zene iskola régi-új együttesének
- Értem a kérdést, de doktriner módon
megvalósítása a kilencvenes években.
- erre kevés a hely - részletesen most
Azóta, hogy kecskeméti otthonomból nem tudok és nem is akarok válaszolni.
hazaköltöztem szülővárosomba, tanít
Viszont megjegyzem: borzalmas vol
ványaimmal folyamatosan dolgozunk na az a világ is, amelyben csak az építé
Kecskeméten. Most például Tóth Szabó szek véleménye, utópiái volnának a
Balázzsal készítünk tervet a Játékház meghatározók. Akkor, már lehet, hogy
bővítésére, egyúttal két Hosszú utcai nemcsak Párizst, de a Gellérthegyet is
ház megmentését javasoljuk. Korábban elbontották volna. A felelősség jó meg
Gerzsenyi Gáborral készítettünk tanul osztására példaként szívesen idézem
mányt a megyei múzeum bővítésére, új Kada Elek mondatát Kecskemét szá
múzeum építésére.
zadfordulós városépítéséről a Vasárnapi
Lehetséges, hogy ezt a ma már több Újságból: „Én a kor legjobb építészeit
építészgenerációs kecskeméti városépí hívtam Kecskemétre alkotni."
tési módszert mutatom be az idei velen
Ennek a módszernek a helyességét a
cei építészeti biennálén.
történelem igazolta, tehát ma sem kelle
ne több, mint néhány dolgát értő városi
A kecskeméti gyökerű emberi, baráti vezető és sok olyan épí
kapcsolatok mennyire élnek tovább, tész, aki a madarak előtt
vagy mennyire hiányoztak az elmúlt is szégyelli magát, ha
tizenegynéhány évben ?
nem a legjobbat alkot
- A Kecskeméten született munkaba ja...
rátságok jellemzéséül: Veled és Vas Ti
Boros Pál
bivel még pályakezdő korotokban,

Í

Pintér Lajos

(

Életem egyik nagy ajándékának tartom,
De hát nem emlékezni szeretnék, hanem nyekről kell tudni, s magukat a verseket
hogy Buda Ferenc verseit sokszor hallgat az újabb Buda Ferencnek ajánlott díjak kell őriznünk magunkban...
hattam meg saját előadásában. Baráti tár kapcsán inkább a titkairól szeretnék tű
Ha a kérdéseket nem is válaszoljuk meg,
saságban, irodalmi esteken, rendhagyó nődni. Tűnődni szeretnék, s nem ezeket a egy másik jelenségre mindenképpen fel
irodalomórákon
úgy is, hogy már ismer titkokat megfejteni,.hiszen tudom jól, Jó kell figyelnünk, mégpedig Buda Ferenc
tem a verset, s úgy is, hogy akkor, szinte zsef Attila is mondja: „Tudod, hogy nincs költészetének megújulására. Lehet, hogy
még formálódás közben, a költő előadásá bocsánat, / maradj fölöslegesnek,/ a titko az, aki távolabbról figyeli Buda Ferenc
ban ismertem meg. S sajátos „költői ver kat ne lesd meg. / S ezt az emberiséget,/ költői világának alakulását, nem érzi még
senynek" is szemtanúja lehettem egyszer. hisz ember vagy, / ne vesd meg." Buda Fe ezt a megújulást, magam, aki verseit több
Évekkel ezelőtt, megyejáró irodalmi tú renc egyik titka verseinek az erejében rej ször is hallhattam, kéziratban olvashattam
ránkon a jánoshalmi gimnazisták előtt, lik. Mondták már mások is, mondtam ma őket, azt mondom, hogy az utóbbi évek
Kányádi Sándor, aki ugyancsak kiválóan gam is: verseiben erő s hatalom van. Ez az ben, talán az 1994-ben írott Árvaföld című
mondja a verseit, s nem is csak a sajátjait, erő a magyar költészet évszázadok alatt verssel kezdődően rengeteg változáson
hanem József Attiláét és Kosztolányiét is, kialakult rendjéből fakad, ott van Balassi ment keresztül ez a költészet, de hát tud
és másokét is, mert tudja, hogy a vers az, nál, ott Petőfinél, ott a huszadik századi juk jól, egy-egy költő világának átalakulá
amit mondani lehet és mondani kell, szó klasszikusoknál, ott Nagy Lászlónál, s ott, sát nehéz pontos időhatárokhoz kötni. Mi
val Kányádi Sándor a jánoshalmi gimna talán utolsóként Buda Ferencnél. Manap közben megőrződtek ennek a költői világ
zisták előtt a Halottak napja Bécsben című ság sokat beszélnek a magyar költészet át nak a legfontosabb elemei, s most megint
vers elmondásával kezdte a szereplést, alakulásáról, „paradigma-váltásáról", ar a versek erejére utalok, mintha profánab
mondta a verset, mondta, s nem olvasta, ról, hogy a költészet végül mégiscsak köl bá, a mindennapokhoz a korábbiaknál erő
fejből, emlékezetből mondta, Buda Ferenc tészet, s más szerepe már nem is lehet, sebben kötődőnek tűnnének az újabb ver
erre a Tanya-hazámmal „válaszolt", s így minthogy költészetként létezzen, közben sei. Vannak persze klasszikusként kiemel
tartott ez sokáig, kedvvel, örömmel, egy pedig érzem magam is, s nyilván érzik kedő nagy darabok, így éppen a Tanya-ha
mással
is
versenyezve
mondták mások is, a díjak ezt mutatják, s nem is zám mondandójához kapcsolódó és sú
verseiket... Játékos versengés volt ez, csak a díjak, hanem a versek hallgatóinak lyához is méltó Árvaföld, s a Himnusz ha
olyan, mint amikor két fiatal birkózni kezd figyelme, hogy Buda Ferencnek sikerült a za című vers, másutt viszont éppen azt
egymással, nem győzni akartak, inkább a versekben lévő erőt megőriznie, hitelesen, érezhetjük, hogy a bennünket körülvevő
másik „erejét" mérték fel, két egyenrangú s mára azt hiszem mindenki másnál ponto élet átalakulása nem hagyta érintetlenül
nagy költő játékának, erőfelmérésének le sabban. Az alkat erejéből következne ez? Buda Ferenc világát sem. Játékosabb, pro
hettünk a tanúi, holott pontosan tisztában Vagy a nyelv és a vers törvényeinek isme fánabb, a sors furcsa fintoraira figyelő lett
voltak a másik teljesítményének értékével, retéből? (Erről is kellene egyszer beszélni: ez a költészet, néha még az intim betétre
ezért nem is másik költővel versenyeztek, Buda Ferenc a verset dörzsöli, csiszolja, és a hatvanas évekbeli viccekre való uta
inkább a maguk kedvére, örömére mond mondja, a szavakat faragja, egymáshoz il lást is megtaláljuk bennük, s mindezzel
ták a verset. Magnetofon-felvétel őrzi ezt leszti, mesteremberként is megteremti a együtt keserűbb is: nemcsak az életünket
a sajátos versengést, de azóta sem hallgat verset, újabban, közelről figyelhetem ezt körülvevő világ profanizálódására, hanem
tam meg a kazettát, emlékezetem ponto is, különösképpen sokat játszik rímekkel, magának az életnek a profanizálódására is
sabban „elraktározta" a jelenetet... Hason összhangzatokkal, kötött és szabad for figyelmeztet, úgy, hogy
ló volt ez ahhoz, sokan emlékeznek erre, mákkal, vagy egyszerűen csak a szavak közben őrzi magában az
mint amikor Buda Ferenc a Forrás jubile kal, szeretném, ha egyszer szólánc-füzére élet és az élet alapvető érMHf
umi estjén emlékezetét segítségül híva it is közreadná.) A kérdésekre nem tudom tékeinek tiszteletét ...
mondta el Roham című hosszú versét, s a választ, de lehet hogy nem is kell meg
nyilván az ellenpont kedvéért, két haikut válaszolni ezeket a kérdéseket, egyszerűen
Fűzi László
állított mellé párba...
a tényekről, a kérdések mögött rejlő té

Illyés Kinga
marosvásárhelyi
előadóművész a
Kecskemét-Marosvásárhely
Baráti
Kör
Egyesület és a
Kecskeméti
Konzervatív
Kör együttmű
ködése révén
biztosított agyagi háttérrel rövidesen
megkezdi több korábbi műsorának
CD felvételeit. Új műsora most ké
szült el a millenniumra, melynek címe
Az élet kenyere és Árpád-házi Szent
Erzsébetről szól — tájékoztatta lapun
kat a művésznő látogatása során.

A Népi Iparművészeti Múzeum és
a Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti
csoportja szervezésében nyílt meg a
Serfőző utcában a kárpátaljai Kígyós
szőtteskincse című kiállítás, az
alkotók és a hagyományok örökösei
részvételével.

Bahget Iskander fotóművész
kiállítását Bánszky Pál művészettörténész nyitotta meg Hetényegyházán, a Közösségi Házban. A
három évtizede közöttünk élő,
Szíriában született művész számtalan
tárlaton szerepelt, kedvenc témái a
portrék és a szociófotók.

1979-ben találkoztam először, bíztatta
lak, gyertek ebbe a szép vadkeleti vá
rosba. Most 2000-ben már (jól megér
demelt) Ybl-díjasként kérdezel, dispu
tánk folytatódik, hiszen még élünk.
Azok a társaink, akik nincsenek már kö
zöttünk, nagyon hiányoznak. Annak
örülök leginkább, hogy az elmúlt évti
zed egyre mélyülő politikai lövészárkai
sem tudták szétszabdalni ezeket a barát
ságokat.

Felnőtt mesék a Szórakaténuszban
Egyre ritkábban s már csak kevesek
nek jut eszébe, hogy az európai mese
kincs java egykoron nem a gyerme
kek, hanem a hosszú téli estéken egy
begyűlt vagy a zord időjárás miatti
kényszerpihenőkön összezárt felnőt
tek körében volt évszázadokig ismert
és hagyományozott.
Valójában a német Grimm-fivérek egyébként örökre emlékezetes - műkö
dése, vagy az éppen 195 esztendeje
született dán Andersen, majd magyar
követőik - például Arany László, Be
nedek Elek vagy Berze Nagy János és
társaik - munkásságának nyomán szü
lettek meg a már inkább gyerkeknek
való "igazi" tündér-, vagy varázsme
sék. így lett ismert néhány tájegysé
günk kiemelkedő tehetségű mesemon
dójáról vagy igen gazdag s szerteága
zó mesekincséről, mint például
Szatmár vagy Bihar, a Palócföld, a mai
Csongrád megye vagy a Dunántúl
több tája-zuga. A témával - igaz, sok
szor csak elméletben - foglalkozó nép
rajzkutatók csaknem máig úgy tartot
ták, hogy a Duna-Tisza köze népmese
szempontjából (is) igen szerény ha
gyományokkal rendelkezett, s e felté
telezésüket is a törökkori pusztítások
számlájára írták. Ám az elmúlt né
hány év(tized) szorgos gyűjtőmunkája
ezt a - telejsen alaptalanul - megcson
tosodott teóriát látszik megingatni, és joggal. Erre legmeggyőzőbb példa a
legutóbbi: a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgató

Búcsú az Osztálytól
il

sága által még az el
múlt év végén meg
jelentetett
mesegyűjtemény, amely
Seres József, néhai
félegyházi gazdaem
ber több tucat törté
netét őrzi
dr.
Bereznai
Zsuzsa
megyénkbeli folklo
Felvételünkön dr Kriston Vízi József, Bereznai Zsuzsa és
rista kitűnő válogatá
dr Katona Imre a könyvbemutatón
sában. "Hát aztán azt
tudj a-e, Zsuzsika?!..." kezdte mese sang idejében, január 28-án, mutatták
napjait Józsi bácsi, végül már tolóko be a SZÓRAKATÉNUSZ Játékmúze
csihoz kötve is, jó humorral, kedvvel umban.
A mesegyűjtő folkloristák körében is
nénje gyermekkori szavai vagy a régi
Bokácsó Mester (ki ne tudná, hogy a ritka női kutató, Bereznai Zsuzsa a
pajzán Boccaccio Giovanniról van könyv megszületésének körülményei
szó) ősi történeteit önkéntelenül is se ről, a mesélő életútjáról s a további
gítségül híva. Ritka alkalom, amikor gyűjtőmunka bíztató eredményeiről,
e kényelmessé és borzalom-szagúvá míg dr.Katona Imre, a hazai folklorisz
médiásított világban a felnőttek ismét tika eredeti egyénisége, a hazai "élő
találkozhattak a finom iróniával, tréfá népköltészet" pl. a magyar nyelvterü
val és szellemes pikantériával nekik let vicc-kulturájának /az 1940-es évek
szóló, a felszabadult nevetést jócskán végétől!/ lankadatlan gyűjtője a kötet
kiváltó történetekkel. Seres József , be szerkesztett Duna-Tisza közi
anyag értékeiről szólt. A szép számú
"a félegyházi mesekirály"
közös nyelvünkön szóló, olykor csip érdeklődő és reménybeli könyvtulaj
kelődő, de így is emberséges epikus donos részvételével zajló beszélge
alkotásainak gyűjteményét a széles tést a házigazda, dr.Kriston Vízi József
nyilvánosság előtt már az ezévi far vezette.

A képzőművészet erdélyi városa
A 2000. év városi és Tavaszi feszti- ban talált otthonra. A hatvanas, hetve litikai elvárásaival. Az akkori fiatalok
váli rendezvényei közül az egyik leg nes évekre Marosvásárhelyen nem ból később kivált MAMŰ csoport
jelentősebb művészeti kiállításra csak a képzőművészet, de a művelődés (volt marosvásárhefyi Műhely Alkotómárcius 22. — április 30. között kerül más területei is, mint az irodalom (pl.: csoport, ma már széles körben ismert
sor a Kecskeméti Képtárban. A Cif itt adták ki az írószövetség magyar művésztársaság), az akkor Nyugat-Eurapalota földszinti termeiben mint nyelvű folyóiratát), a színház (a nagy rópában uralkodó neoavantgárd irány
egy 120 alkotás próbálja meg érzé sikerű Székely Színház mellett, itt mű zatok felé tájékozódott. A nyolcvanas
keltetni azt a kiemelkedő színvonalú ködött az ország egyetlen magyar évek nyomasztó politikai - szociális
kortárs képzőművészeti életet, nyelvű- Színházművészeti Főiskolája, helyzetének kényszerítő hatása alatt
amely testvérvárosunkra jellemző.
amely egyben egy második Stúdió nagyszámú képzőművész hagyta el
Az erdélyi magyar képzőművészet színházat is fenntartott) és a zenei élet Marosvásárhelyt. Szerencsére ahogy,
súlypontja az ötve
arról a Kecskemé
nes évek második
ti Képtár kiállítá
felében áttevődött
sán is meggyő
az addig is jelentős
ződhetünk, Ma
művészeti hagyo
rosvásárhely kép
mánnyal rendelkező
zőművészeti ere
Marosvásárhelyre.
jének tartaléka ki
Azt, amit Nagybá
fogyhatatlannak
nya a magyar és er
bizonyult. Minden
délyi képzőművé
- a viharos törté
szet számára a szá
nelmi évtizedek
zadfordulón, majd a
ben felhalmozó
transzilván számára
dott - értékrend
Kolozsvár a két vi
nek, megvannak
lágháború között-,
ma is a kiváló
ekkortól (a Magyar
képviselői. A ma
Autonóm
Tarto
rosvásárhelyi sa
mány központja
játosságot mutató
ként) a romániai
posztnagybányai
magyar képzőmű
festészet hagyo
vészetnek Marosvá
mányát őrzőktől,
sárhely, a székely
a hetvenes évek
föld fővárosa jelen
ben kialakult és a
tette. Ma is kiemel
klasszikus avant
kedő szerepe van az
gárd törekvéseit
erdélyi képzőmű
szintetizáló, egyé
Kákonyi Csilla: Csoportkép tájban (1982 olaj, vászon 75x80 cm)
vészetben. A hatva
ni stílusváltozatok
nas évektől, mint művésztelepet emlí (Országos hírű filharmóniai zenekará ban kiteljesedő műalkotásokon keresz
tik a szakirodalomban. A művésztelep nak gyakran voltak a vendégelőadói tül, a hetvenes évek neoavantgárd
kitüntető címet, akkor kapja amikor a világnagyságok) virágzásnak indult.
szellemét kiteljesítő és a legújabb tö
két világháború között nagyhírű Váro
A hatvanas, hetvenes években a helyi rekvésekben szintén egyfajta egyedi
si Festőiskolához kötődő nemzedékek képzőművészetben a tét, a korábbi séget mutató legfiatalabbak alkotásai
képviselőihez néhány év leforgása nemzedék posztnagybányai stílusának igalatt mintegy harminc fiatal frissen és az akkor hivatalos szocreál szemlé
Mindezekben, mintha egy közös ál
végzett képzőművész csatlakozott. Az letnek a meghaladása volt. Ekkor ala landó, egyfajta különös minőség is
ötvenes években alakult Marosvásár kult ki az a változatos- sajátos helyi bujkálna. A nemzedékről nemzedékre
helyi Művészeti Líceumnak (szakgim ízeket és egyéni utakat mutató stílus öröklődő, de folyton folyvást alakuló
názium képzőművészeti és zene pluralizmus-, amely ma jellegzetes ka (néha persze az elődökével is szembe
tagozattaljnagy jelentősége van a vá rakterét adja Marosvásárhely képző- helyezkedő), de időről - időre egymást
ros képzőművészeti felvirágoztatásá művészetének. A hetvenes évek máso erősítőén megmutatkozó és már az ir
ban. Az itt évről évre érettségiző mint dik felében jelentkezett az újabb nem racionalitás határát súroló: képzőmű
egy húsz diákból került ki a Kolozsvá zedék, amely már sem tartalmilag, vészeti marosvásárhelyiség.
ri Képzőművészeti Főiskola diákjai sem fonnailag nem volt hajlandó alko
nak nagyobbik fele. Ezek java része tói kompromisszumokat kötni az ak
Vécsi Nagy Zoltán
Marosvásárhelyen és környékén, az kora, a képzőművészetet is ellehetetle
művészettörténész
akkori Magyar Autonóm Tartomány nítő Causescu féle diktatúra kultúrpo
Marosvásárhely-Hatvan
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1990-ben harmincöt lelkes, a megyében
élő — köztük tizennyolc kecskeméti - földrajztanár alapította meg Kecskeméten a Ma
gyár Földrajzi Társaság Kiskunsági Osztá
lyát, azzal a céllal, hogy a tanártársadalom és
a szakma érdeklődőivel megismertessék elő
adóik által a legújabb kutatási, tudományos
eredményeket, a földrajzoktatással kapcsolatos aktuális kérdéseket.
Tartalmas tíz évet mondhat magáénak a
most megszűnő nonprofit szervezet. A kétha
vonkénti összejöveteleknek a Pedagógiai In
tézet és a MTA Alföldi Tudományos Intézet
adott helyet. Előadóink között volt Enyedi
György, Bora Gyula, Marosi Sándor,
Berényi István, Próbáld Ferenc, Nemerkényi
Antal, akik az átalakuló Közép-Kelet-Európa, az EU gazdasági és politikai változásait,
valamint az új földrajzkönyveket mutatták
be magas színvonalú előadásaikon, amelyekét viták, konzultációk követtek.
1992-ben társadalmi összefogással rendez
te meg Osztályunk a MFT megalakulásának
120. évfordulóján a háromnapos Földrajzi
Vándorgyűlést Bács-Kiskun megyében,
amelyen kétszáz földrajztanár vett részt az
ország különböző tájairól, s itt megismerke-

dett megyénkkel a „Duna" a „Tisza", a "buc
ka" túrán. A résztvevők jó hírünket is vitték e
természetföldrajzi és idegenforgalmilag is
nevezetes szép vidékről
tanítványaiknak,
barátaiknak.
A Kiskunsági Osztálynak az utolsó évek
nemigen kedveztek. Sokan nyugdíjba vonul
tak tagjaink közül, a fiatalabb földrajztaná
rok érdeklődését pedig az oktatással kapcso
latos átalakulások, s az ismert gondok kötöt
ték le. A megváltozott gazdasági körülmé
nyek — sajnos — a helyiség-problémát is fel
vetették, a megyei jogú város oktatási bizott
sága pedig kétszeri pályázaton sem tudta tá- f
mogatni az Osztály életét.
Mégis reménykedünk, alapítók, és törzstagok, hogy az országos vándorgyűléseken
azért még fogunk találkozni a megmaradt ta
gokkal, és a Földrajzi Közlemények, a Föld
gömb olvasása közben talán sokáig fogunk
emlékezni még egymásra, társasági életünk
re, nem feledve a mottónkat: „XX. századvé
gi kihívás, hogy felismerjük: a tudomány
csak akkor ad valamit az embernek, ha ered
ményeit ismerjük, széles körben terjesztjük."

Klingerné dr. Vcgh Irén

L ebegés
„Lebegés" — a kiállítás címe ekként ragadja
meg Petri Ildikó többnyire vegyes technikával
alkotott műveinek talán leglényegét. Mert ha
vannak is megfelelések külvilág és Petri Ildikó
képeinek belső világa között, ha fel is lelhetők a
szemlélődő számára a tárgyi és természeti való
ságra utaló vonatkoztatási pontjai, amelyek ál
tal tájékozódni lehet e különös közegben, kom
pozíciói gyakorta úgy hatnak, mintha a semmi
ben lebegnének. Vagy azért, mert ívei, vonalai
oly lendületet képeznek, amely által megemel
kednek a mégoly súlyos formák és alakok is.
Vagy azért, mert nem köti őket semmi — sem a
képek síkbeli dimenziókhoz, sem a látszólagos
térbeliséghez. Olykor üres felületek, törésvona
lak szabdalják e négyszögbe zárt alakzatokat
egymástól hol távolodó, hol egymáshoz köze
ledni látszó tömböket.
S amennyire a kötöttségek nélküliség uralja a
tárgyaknak a térrel alkotott kapcsolatát, annyi
val inkább meghatározatnak az időbeliség által.
Mert múlékonyak, romlóak, foszladozóak, tö
röttek és szakadozottak — főként múltja van
mindannak, ami itt látható. Az idő egymásra ra
kódó rétegeiből többszörös mélységek tárulnak
fel például a Hordalékok címmel kiállított kép
összefüggésrendszerében. Mintha Petri Ildikó

m

sajátos röntgenlátása nyomán megmutatkozhat
nának az anyag érinthető felszíne alatti tartal
mai.
Petri Ildikó 25 éve szerepel kiállításokon. 25
éve képeivel is jelen van közöttünk. Úgyszól
ván észrevétlen bontakozik ki előttünk művészi
pályája. Észrevétlen, hiszen Petri Ildikó a
csendben, visszavonultan építkező alkotók faj
tájából való. Ebben a zajos, hangoskodó, mármár csak a botrányokra érzékeny és szenzáció
éhes világban, amelyben élünk, becsülnünk és
szeretnünk kell az ilyen csendben munkálkodó
kat, mint amilyen ő. Tisztelnünk kell azt a mármár néma érzékenységet, amellyel az ő képei
születnek. E gondolatokkal ajánlom szíves fi
gyelmükbe Petri Ildikó alkotásait.
Dobozi Eszter
Elhangzott a kiállítás megnyitóján
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Dunszt István grafikus, kecskeméti testnevelő tanár és röplabdaedző kedvenc
műfajai a ceruza és tusrajzok, portrék, karikatúrák, vagy ahogy ő fogalmazza,
irka-firkák. Most megnyílt kiállítása a Rákóczi úti Kortárs Galériában látható
„Magyar történelem — magyar gyermekeknek" című kiegészítő tankönyvet
ajándékozott a kecskeméti Önkormányzat Oktatási bizottsága marosvásárhelyi
diákoknak. A Baráti Kör Egyesület útján a 120 könyvet egyenlő arányban kap
ják a katolikus, a református és az állami iskolai diákok.
A Nemzetközi Kerámiastúdióban tovább folytatódik Czakó Gábor író
előadás és beszélgetés sorozata, kéthetente, csütörtökönként, délután öt órakor
(belépődíj nélkül). A márciusi témák: 2-án: Feuerbach konyhája, az eltűnt időnk
nyomában, 16-án: Óda a paraszthoz, a csönd rózsája, 30-án: A szépség szíve.
A Magyar Szent Korona címmel Pap Gábor művészettörténész tart
előadást a Tanítóképző Főiskolán március 4-5-én (szombat - vasárnap) 9 órától.
Részvételi díj: 2.800 Ft. Érdeklődni lehet: 490-438-as telefonszámon (este).

Az Erdei Ferenc Általános Művelődési Központ
március havi programjából: 2-án 19 óra Lőporos hordó — szerb-horváth film • 3-án 10 és 14
óra Csuda világ — Ivancsics Ilona zenés gyerekműsora •
9-19-ig a kecskeméti Szent István-emlékmű terveinek nyilvános bemutatója •
9-én 17 óra „Ünnep és kivonulás" — millenniumi kecskeméti látványtár
19 óra Ördögsziget — izlandi film
15-én 11.30 óra A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és a Kecskeméti Tavaszi Tárlat megnyitása
16 óra Márki Márton: Rejtőzködők
16án 19 óra New Rose Hotel — amerikai film
17én 19 óra „Különleges zenék estje". Sztárvendég: Babos Gyula
18án 19 óra Herczeg Ferenc: A híd. Az Evangélium Színház előadása
19én „Tavaszköszöntő" —• Népi Hagyományőrző Nap
Gyermek és ifjúsági néptánccsoportok találkozója 19 órától táncház
21én 15 óra Ifjú tehetségek fesztiválja. Középiskolások művészeti bemutatója
22én 19 óra „Csavargók tízparancsolata" Hobo Blues Bánd koncert
23án 19 óra A sivatag rabjai — amerikai film
2426-án IX, Nemzetközi Bohém Ragtime Jazz Fesztivál
27én 17.30 óra Szoboszlay Péter dokumentumfilmjének díszbemutatója
28án 19 óra „Táncos magyarok" a Magyar Állami Népi Együttes műsora
29én 19 óra Csodálatos reneszánsz. XVI-XV1I. sz-i európai udvari zene
30án 19 óra Rejtélyes alkony — amerikai film
3 1én 19 óra a Tavaszi Fesztivál záróhangversenye: Liszt: Christus — oratórium

Móricz unoka kiállítása
a Kecskeméti Képtárban
A 70-es évek elején felfedezte az oxi
dációtól elszíneződött nyers acélle
mez esztétikáját, s absztrakt reliefeket
készített acélból. A hajlított formákon
megjelenő színek immár oxidáció és
galvanizáció eredményei.
"Assemblages" címmel látta el
1973—75 között készült műveit, me
lyeken a szintetikus kubizmushoz ha
sonló módszerrel fekete palára rögzít
ve, esetleg különféle fémhordozókon
különböző hulladékokat (papír, nyom
dai klisé, fa, röntgenkép) integrál kép
zőművészeti alkotásokká. Kritikusai
ekkortájt olyan alkotókkal rokonítják,
mint Moholy Nagy vagy a "Cercle et

Simon Balázs a nagyapa, Móricz Zsigmond ölében
Az 1998-as Kecskeméti Képtár-beli ként, elsősorban a zománc színeinek
"Kortárs magyar zománcművészet" tartóssága vonzotta, s mellette meg
című kiállítás egyik meglepetése volt őrizte olajképeinek a két világháború
Blaise Simon jelenléte az 1965 táján közötti magyar festészeti felfogását
Kecskeméten készült "Öböl" című ké követő figurális stílusát is.
pével. A Rendetzky János vegyész
Az alkotót kecskeméti grafikai kiál
mérnöktől kölcsönzött mű Franciaor lítása előtt érdemes egy kicsit alapo
szágban élő alkotója váratlanul buk sabban is bemutatnunk. 1938. március
kant fel, s sem hajdani művésztársai, 16-án született Budapesten. Apja Si
sem művészettörténész kollégáim mon Andor költő, aki fiatalon Kassák
nem tudtak róla semmi biztosat, így Lajosék mellett közreműködött az ak
nagy örömömre szolgált, amikor 1999 tivista MA című folyóirat készítésé
márciusában végre személyesen is ta ben. Anyja Móricz Gyöngyi, Móricz
lálkozhattunk. Az alkotó egy évtize Zsigmond talán a nagyközönség szá
des kihagyás után, 1999 elején éppen mára legkevésbé ismert lánya. (Mó
Kecskeméten kezdett el újra zomán ricz Lilinek, Simon egyik anyai nagycozni a Nemzetközi Zománcművésze nénjének kecskeméti kötődése is van,
ti Alkotóműhelyben. Simon tulajdon hiszen színésznőként 1953— 1955 kö
képpen visszatért Kecskemétre, hi zött két évadot a Katona József Szín
szen 1964— 1966 között már dolgozott házban játszott.) 1956/58-tól a Képzőaz Alkotóházban, illetve a zománc művészeti Főiskola festő szakára járt,
gyárban. (Társai közül különösen melynek légköre azonban fullasztóan
Kátai Mihályra és Stefániay Editre hatott rá, s ahonnét egy illegális festé
emlékszik vissza szívesen.). Simon szeti kiállítás miatt 1963-ban Bak Im
egy stabilabb, ragyogóbb festészeti rével, Deim Pállal, Galambos Tamás
alapanyagot keresett ekkor, tulajdon sal és Nádler Istvánnal egyetemben
képpeni célja az olaj festészet erényei kizárták. Már említett kecskeméti kor
nek átültetése volt a zománcba. Leo szaka után 1966-ban külföldre távo
nardo da Vincit követte ezzel, hiszen zik, először Svájcba megy, majd
húsz-huszonegy évesen az ő egyik írá 1971-ben francia állampolgár lesz.
sában olvasta azt a javaslatot, hogy a 1968 táján az absztrakció felé fordul,
gyorsan öregedő olaj helyett érdemes felfedezi maga számára az "anyag
lenne áttérni a porcelán- és zománc szellemét", és egyre inkább a zománc
festésre. Született festőként, kolorista belső tulajdonságait helyezi előtérbe.

és pontosan elhelyezett zománcos
aplikációk színei, és a mögötte látható
fehér fal fény-árnyék játéka együtte
sen oldják a festészet irányába a szobrászi és egyben építészeti szigort. E
síkreliefek különösen a konstruktivis
ta Péri László 1920-as évekbeli anya
gában festett betonrelieljeivel, tér
konstrukcióival rokoníthatóak, de jo 
gosan említik Étienne Hajdú nevét is.
(A Cubintra jegyében Simon merített
papírból metszeteket is alkotott, a ki
állításon elsősorban ezeket mutatjuk
be.) 1989-es martinique-i letelepedése
újabb fordulatot eredményez művészi
pályáján. A 90-es években elhagyja a
zománcot alkotásain és a fá
ra festett pasztell színei mel
lett a trópusi környezetben
felfedezi a mágiát és a ter
mészet anyagait is: "a ba
nánnak és a kókusznak is
van textúrája, lehet rájuk is
festeni". Síkban, rajzosán
megfogalmazott bronzszob
rokat is készít a Karib-tenger
partján,
amelyek
machetét követő alapformá
ján emberi arcok tűnnek fel.
A legutóbb Dél-Franciaországba költözött alkotó je
lenleg újra Kecskeméten tar
tózkodik az Alkotóház és a
Nemzetközi Zománcművé
szeti Alkotóműhely jóvoltá
ból. Legújabb műveit, a
„Szerzeteseket", melyeken a
bronzszobrászat
és a zoBlaise Simon egy alkotásával Kecskeméten
mánc sajátos szintézisét való
carré"-csoport
művészei
(pl. sítja meg, a festői Le Thoronet XII.
Ozenfant, Arp, Huszár Vilmos). századi cisztercita kolostorában kí
1975— 1989 közötti Seine-et-Mame-i vánja bemutatni a 2000 éves keresz
korszakát "mikrokozmosz-makrokoz- ténységet köszöntve.
mosz" megnevezéssel látta el Simon.
Simon Balázs alkotásainak művé
Ebben az időszakban meglehetősen szettörténeti feldolgozását már el
heterogén tevékenységet folytat, kezdtük, s reményeink szerint két
melyben a belsőépítészeti munkáktól, éven belül a Kecskeméti Képtárban
a sokszorosító grafikán át a szobrásza egy nagyszabású életmű-kiállításra is
tig és a zománcos művekig szinte sor kerülhet egy monográfia kiadásá
mindennel foglalkozik. Magyarorszá val párhuzamosan. További céljaink
gon e korszak alkotásai közül a fran közé tartozik az is, hogy egy 40— 50
cia és magyar költők verseit illusztrá darabos, e sokműfajú, változatos élet
ló metszetei a legismertebbek. A kor művet kellően reprezentáló kollekciót
szak legjellemzőbb művei 1978-tól a múzeum gyűjteménye
kezdve a "Cubintra-koncepció" jegyé számára
megszerezben születtek. A Cubintra (Cube) egy zünk.
hatszögű, fából készült forma, ahol a
fa erezete, a rendkívül mértékletesen Ifj. Gyergyádesz László
(matematikai alapokon) alkalmazott művészettörténész

S ha már idáig eljutott, akkor jus
son eszébe, hogy amit lát és hall, az
egy látszólag köznapi halandó, rá
Trés...
rengjen a filmrészleteken, a szöve adásul kolléga műve, aki tanári mun
Kaptam egy CD-t. Ez önmagában geken, a kép- és hangeffektuson! kája mellett, vagy annak ellenére lét
még nem hírértékű információ, gon Jusson eszébe — ha nem is számta rehozta és vállalta az önkifejezésnek
dolom másokkal is előfordult már, lan, — de néhány gondolat, elmélked ilyetén megnyilvánulását. A CD szö
sőt talán máskor is remélhetek vala jen, hogy ő vajon így illesztette-e vege, zenéje, képi megfogalmazása
mi hasonlót. Csakhogy ez nem egy volna össze a mozaikokat... Idézze egy egyszemélyes kollektíva mun
köznapi CD. Ez egy multimédia. fel magában a visszatérő motívumo kája, kitalálója és kivitelezője a Né
meth László Gimnázium tanára,
Ahhoz, hogy láthatóvá és
Szabó Zoltánnak hívják. A kö
hallhatóvá tegyük, némi ap
zelgő nőnapi névnapja alkalmá
parátusra van szükség. Egy
ból csak örülhetünk, hogy akad
viszonylag komolyabb szá
tak, akik hittek benne és szpon
mítógép kell hozzá, hangfa
zorok helyett is segítették a
lakkal, mindenféle kártyákkal
megjelentetést. Jó tudni, hogy
és megfelelő beállításokkal.
értelmes emberek értelmes el
Bizonyos ideig tartó kísérle
foglaltságot találnak olyasmi
tezés eredményeként sikerült
ben, aminek csak az esztétikum
egyidejűleg elővarázsolnom a
szférájában van valami értelme.
hangot és a képet, s ekkor
De ott nagyon...
már nem hiányzott más, csak
(A trés szó a francia nyelvben
az a közel fél óra, amit a meg
egy sajátos ékezettel gazdagítva
tekintésére, meghallgatására
azt jelenti: nagyon. Nem tudom
fordítottam. Ez sem volt
ezt jelenti-e a CD címe. Én ezt
könnyű mutatvány. Ha valaki
találtam ki hozzá, de lehet, hogy
ilyet néz, akkor lehetőleg ma
a szerző akarata egészen más
radjon négyszemközt a moni
volt. Nem kérdeztem meg. Nem
torral, kapcsolja ki a telefont,
is fontos. Inkább
a családot és a barátokat. Pró
báljon a látványra és a „hallványra" kat: a magány szimbólumát, a NŐ próbáljon más is talál
koncentrálni.
alakváltozásait, a háborgó tengert és ni valami számára
Egyszóval: adja át magát a műélve a vijjogó sirályokat, a kaotikus civi megfelelő jelentést...)
zetnek! Lépjen ki az időből, a hét lizáció és a harmonikus természet
köznapi zűrzavarból, gyönyörköd változásait, ismétlődéseit és átmene
írta:
jön az ihlető NŐ szemeiben, töp teit.
Horváth Ágnes
mmmMtmmmmM

E-mail:tres@webmail.hu

CSOPORT
A Cifrapalotában a dunaújvárosi
“A” csoport mutatja be alkotásait.
A közösségi, kulturális és karita
tív feladatokat is felvállaló csapat
szimpatikus vonása, hogy profik
és amatőrök, mintegy baráti kö
zösségben, egymást vállalva mu
tatkoznak be.
A kiállítás azonban magán vise
li a szakmai, baráti közösségek
ben gyakori demokratizmus min
den gondját és nehézségét is. Szi
gorúbb válogatással sokat javul
hatott volna a tárlat összképe, ha
a gyengébb művek számának
csökkentésével a figyelem inkább
a húzó emberekre terelődhetett
volna, mert vannak a csoportnak
kiforrott izgalmas alkotói. Ilyen
Gombos István is akinek termé
szeti formációkra emlékeztető el
vont plasztikái hol törékenyen
nyújtózva tapogatóznak, hol pe
dig dúsan fodrozódva adaptálják
szoborrá a természet organikus
formavilágát. Ácsa Szűcs Imre
nagyméretű egyedi grafikái nem
csak a szemnek nyújtanak izgal
mas élményt, de a türelmes szem
lélő előtt jelzés szerűen feltárul
nak olyan bibliai utalások és he
lyek, amelyek a könyvek könyvé
nek újbóli fellapozására ösztön
zik az érzékenyebb befogadót.
Nemes Ferenc művei még az igé
nyes és a kortárs tendenciák terü
letén járatos nézőt is meglepik,
hiszen O még a hetvenes években
fordult a tiszta képi struktúrák vi
lága felé. Sérült szimmetriák cí
mű műve hihetetlen anyagérzé
kenységről és tőmondatosra, csi
szolt formanyelvről árulkodik.
Rohonczi István eszköztelen, ön
törvényűén szerveződő dús szö
vetű rajzai szintén az emlékezetes
teljesítmények közé tartoznak.
Határozott és kiforrott képi világ
ról, egységes látásmódról tanús
kodnak Rozsnyai Sándor és Pats
József festményei, valamint Kör
mendi Sándor fotói is.
A frontemberek szakmai felké
szültsége és a közösség egymást
formáló, segítő ereje jelenthet ga
ranciát a csoport további megerő
södésére.
B. K.

Gálaest az alapítványért

Nívós gálaesten ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az Erdei Ferenc Ál
talános Művelődési Központ. A gálaesten neves művészek — köztük a képen lát
ható Sirkó László színművész és színitanodásai is — felléptek. Az est bevétele a
Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány számlájára került. A város kultúráját
támogatók további befizetéseket tehetnek a 11500504-10007170 számlára.

K e csk em éti közéleti

Ünnepi hangverseny március 15-én
A Kecskeméti Katona József Színházban 19 órakor tartják a Máltai
Szeretetszolgálat hagyományos, jótékony célú hangversenyét. Műsoron: Erkel
Ferenc: Ünnepi nyitány Liszt Ferenc: Magyar fantázia, Erkel Ferenc: Bánk bán
(opera keresztmetszet). Közreműködnek: a Magyar Állami Operaház énekművé
szei, kecskeméti művészek, énekkarok, tánckar, a Kecskeméti Szimfonikus Ze
nekar. Vezényel: Dömötör Zsuzsa
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete 10 éve dolgozik a
városban közel nyolcvan önkéntessel. Embertársaink bizalmukba fogadtak ben
nünket, s olyan szociális feszültségek kezelését bízták ránk, ahol az állami struk
túra nem vagy csak korlátozottan tudott megjelenni. A szegények, a hajléktala
nok, a betegek, idősek és magányosak számára az önkéntesek segítsége lehető
séget jelenthet helyzetük jobbítására. Anyagi bázisunk megteremtéséért fáradoz
va kiemelt fontosságúnak tartjuk hagyományos, március 15-i ünnepi, Jótékonysági Gálahangversenyünket. Kérjük és várjuk minden embertársunk figyelmét,
szeretetét és segítségét, mert az Önök bizalma és támogatása nélkül nem létez
a Kecskeméti Máltaiak
hetünk. Isten áldja valamennyiüket!

Sok iskola báljára kaptunk meghívót, melyek közül
most a Damjanich János Általános Iskola (Halasi úti
iskola) rendezvényén készült képet közöljük. A bálát
dr. Sárközy István alpolgármester nyitotta meg, hely
színe a Református Konviktus ebédlője volt.

A Tavaszi Fesztivál műsorából
Március 17-én 19 óra "Különös ze
nék estje". Sztárvendég: Babos Gyula
Helyszín: Erdei Ferenc Általános
Művelődési Központ.
Március 22-én 19 óra Csavargók tízparancsolata. Hobo Blues Bánd kon
cert Helyszín: Erdei Ferenc Általános
Művelődési Központ.
Március 23-án 19 óra A Bartók Vo
nósnégyes hangversenye

„Toll és ecset" címmel hirdettek rajzpályázatot diá
koknak Jókai Mór születésének 175. évfordulójára.
Az ország több megyéjének legsikeresebb munkáiból
nyílt kiállítás a Mátyás király Általános Iskolában,
mely iskola diákjai a díjazottakat tekintve is kiemel
kedően szerepeltek a pályázaton.

A Bartók vonósnégyes 1957-ben alakult a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatói
ból. Az alapítókból hárman jelenleg is a kvartett
tagjai. Több nemzetközi versenyen nyertek díja
kat. 1963-tól az együttes a világ egyik legtöbbet
fellépő vonósnégyese. Eddig 3700 koncertet ad
tak négy kontinensen. Műsor: Bartók: II.

vonósnégyes Kodály: II. vonósnégyes
Beethoven: E-moll op. 59/2 Helyszín:
Újkollégium díszterme.
Március 24-26-án IX. Nemzetközi
"Bohém" Ragtime & Jazz Fesztivál
A Bohém Ragtime Jazzband (Kecs
kemét) 15 éves születésnapi koncertje.
Helyszín: Erdei Ferenc Általános Mű
velődési Központ.
Március 25-én 19 óra A "Harangok
koncertje" a Hikarigaoka japán lány
kar hangversenye. Helyszín: Kodály
Iskola.
Március 29-én 19 óra Csodálatos re
neszánsz. A XVI-XVII. századi euró
pai udvarok zenéje és táncai

Haydu Tamás fotós kiállítását Szappanos István fes
tőművész nyitotta meg a Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi Szakközépiskolában.

Szappanos István festményeinek kiállítását nyitotta
meg a Meditres Egészségházban Bruncsák András
festőművész (megtekinthető: március 15-ig)
Dunszt István grafikus, kecskeméti testne
velő tanár és röplabdaedző kedvenc műfajai a
ceruza és tusrajzok, portrék, karikatúrák, vagy
ahogy ő fogalmazza, irka-firkák. Most meg
nyílt kiállítása a Rákóczi úti Kortárs Galériá
ban látható.

A M árton t!
G alériáb an
„Az én
Barbizonom" címmel kiállítás látható
Mártonfi Benke Márta festményeiből. A
tárlatot Kosa Csaba író nyitotta meg.

A Renaissance Consort és a meghívott ven
dég-együttesek, vendégművészek közös előadá
sán a XVI-XVII. századi Európa fejedelmi ud
varainak vidám hangszeres és énekelt zenéje
csendül fel, valamint e kor táncai kerülnek be
mutatásra, egy képzeletbeli történet kapcsán.

A Mediciek udvarába érkeznek muzsikusok a
kor szinte valamennyi zenei centrumából, s így
elevenedik meg Bécs, Prága, Velence, London,
Antwerpen és Buda csodálatos reneszánsz feje
delmi udvarainak muzsikája.
A hallgatók egy vidám hangulatú, változatos
előadás során átfogó képet kapnak a korabeli
Európa zenéjéből és táncaiból. A Renaissance
Consort 1980-ban alakult Kecskeméten. Akkor
néhány zenetanár saját szórakozására újjáélesz
tette a házi muzsikálás nemes hagyományait: re
neszánsz és kora barokk zenét - főként XVIXVII. századi udvari tánczenét és régi korok
népszerű dallamait - játszottak, elsősorban
blockflőtéken. Kezdeményezésük az évek során
egyre komolyabbá vált, vállalkozásukhoz sok
sok tanulás és kutatómunka társult. Támogatóik
és utánajárásuk révén korabeli reneszánsz hang
szerkópiákat szerezek be. Az 1984-ben megren
dezett Magyarországi Régi Zene Fesztiválon va
ló részvételük óta büszkélkedhetnek azzal, hogy
immár az országos nyilvánosság előtt is ismert
té, elismertté vált művészeti tevékenységük, me
lyet - az elsősorban rájuk jellemző - mélyebb re
gisztert! hangszerek alkalmazásával értek el. A
Renaissance Consort magvát képező blockflőte
kvintett néhány vonós hangszer (viola da
gamba), csembaló, lant, rézfúvós és ütőhangsze
rek egészítik ki, de használnak olyan hangszer
ritkaságokat is, mint a görbekürt, cortholt, zink,
rauschpfeife, comarmus stb.
Előadásmódjukban felelevenítik és szívesen
alkalmazzák e korok mindennapos gyakorlatát, a
gazdag díszítéstechnikát és. az improvizációt.

Helyszín: Erdei Ferenc Általános
Művelődési Központ.
Március 31-én 19 óra a Fesztivál zá
róhangversenye
Liszt: Christus-oratórium
Helyszín: Erdei Ferenc Általános
Művelődési Központ
Előadja: a Szegedi Szimfonikus Ze
nekar és a Vaszy Viktor Kórus
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A NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN
Állandó kiállítás: A népi iparművészet fél évszázada
napjaink tárgy formáló népművészete
Kamara kiállítás: Kalotaszeg válogatás Zana Dezső gyűjteményéből
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK: - Kovács Miklós kékfestő mester kiállítása —
2000. március 11. - Beregi szőttesek, hímzések Kárpátaljáról — 2000. február 18
— május 13. Tavaszi Fesztivál Kiállítása: - Bemutatkozik a Dél-Alföldi Népmű
vészeti Egyesület — március 17 — május 6.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK : szombaton 11-12 óráig, 11-én szövés,
18-án agyagozás (kiégetés nélkül), 25-én csuhéfígurák készítése, vezeti: Rácz
Rózái — népi iparművész Csoportokat ettől eltérő időben, előzetes egyeztetés
alapján fogadunk.
CSALÁDI DÉLUTÁN: Farsang farka — álarckészítés és táncos mulatság —
március 4-én 15-17 óráig.
DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR: kedden 14— 16 óráig felnőttek, pénteken 14.30 15.30-ig diákok részére vezeti: Dr. Varga Ferencné — népi iparművész
ELŐADÁSOK: március 21-én (kedden) 14 órakor: - Erdélyi varottasok —
Cs.Gergely Gizella hímző, március 25-én (szombaton) 14 órakor: - Népművé
szet Grúziában és Türkmenisztánban — Nagy Mária és Vidák István iparművé
szek - Dániai élménybeszámoló — Szelesné Kása Ilona tojásfestő.

A marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János Plébánia közössé
gének nyolcfős csoportja — Ilylyés Zsolt káplán vezetésével
kétnapos kecskeméti tapaszta
latcseréje során többek között a
Szent Imre Általános Iskolát, az
Európa Jövője Egyesületet
(képünkön), a Főplébániát és a
Széchenyi városi Szent Család
Plébániát és a Közösségépítő
Egyesületet látogatta meg.

In memóriám
Vásárhelyi Zoltán
Az előadóművész portréját a legne
hezebb megrajzolni szavakkal, kötet
be rendezett dokumentumokkal,
visszaemlékezésekkel. Különösen ne
héz ez akkor, ha olyan művészről van
szó, aki igazi életelemét, a keserves
előkészítés után megszólaló művet
még a pódiumon is
1976-ban utolsó kecskeméti
alakítja, egyszerivé,
látogatásán Nemesszeghy Lajossal megismételhetetlenné,
az alkalomhoz illően megformálná teszi, és úgy tárja közön
sége elé.
Ezért jelent rendkívüli küldetést egy-egy in memóriám kö
tet, hiszen olyan egyéniségeket is az utókor érdeklődésének
középpontjába állíthat, akiknek életműve sokszor éppen az
adott pillanat, a koncert, a tanítási óra eredményességére
koncentrálódik.
A Kodály Intézet kiadványai sorában már a harmadik kö
tet, amelyik — Nemesszeghyné Szentkirályi Márta és M.
Bodon Pál után — egy-egy kiemelkedő kecskeméti muzsi
kusnak állít emléket. Vásárhelyi Zoltán alakja túlnő a helyi
zenei élet fellendítésének ügyén. A Zeneakadémia tanára
ként karvezetők egész generációját tanította, így hatása or
szágosan is érzékelhető.
Ittzés Mihály gondos szerkesztése nyomán több vonatko
zásban rajzolódik ki a hegedűművész, zeneszerző, karnagy
portréja. A kecskeméti tevékenység kronologikus rendje és
a zeneakadémiai működés vázlata mellé felsorakozik a ta
nítványok visszaemlékezése, a hegedűiskola szakmai elem
zése, a koncertek hangfelvételek informatív dokumentáció
ja, s helyet kap Vásárhelyi Zoltán néhány fontos írása is. Az
egyszerű, praktikus kivitelű kötetet néhány fakszimile és fo
tó teszi teljessé.
A legterjedelmesebb, s egyben információkban leggazda
gabb fejezet Heltai Nándor áldozatkész kutatómunkájának
eredménye: Vásárhelyi Zoltán Kecskeméthez kötődő tevé
kenységét foglalja össze élvezetes publicisztikai stílusban,
gazdag jegyzetanyaggal kiegészítve. A fejezetben szerves
egésszé állnak össze a dokumentumokból kiszűrhető infor
mációk, a korabeli sajtóból válogatott szemelvények, vala
mint a kortársi visszaemlékezések adatai.
A szigorú időrendben felsorakoztatott eseményeket sze
rencsés módon oldja a tematikus tagolás, kiemelve a sikerek
vagy éppen a konfliktusok egy-egy elemét. A történetben
már felsejlik a hatalmas energiákat hordozó, környezetére
erőteljesen ható egyéniség fizikailag és szellemileg egyaránt
kim agasló alakja. A némi elfogultságot és patetikus hangvé
telt sem nélkülöző megfogalmazás nem titkolja a vállalt és
néha bizony keresett konfliktusokat, olykor teret enged az
ellenvélem ények bem utatásának. így válik érthetővé és hi
telessé a hirtelen ellehetetlenülés, a szülővárostól való elvá
lás fordulata. A kötetnek ez a szakasza érthetően nagyobb
teret és több figyelmet szentel a harmincas évek zenetörté
neti jelentőségű megmozdulásainak, s Viszonylag szűksza
vúan tárgyalja a későbbi évek kecskeméti eseményeit.

Ugyanakkor nem csupán Vásárhelyi Zoltánnak állít méltó
emléket a kecskeméti munkálkodás felidézése. Fölsejlik a
hírős város korabeli élete, kultúrája, a városi elöljáróság am
bíciója, egy-egy vezető személyiség példája, a helyi sajtó
érdeklődése vagy éppen érdektelensége, a kicsinyes csatáro
zások mögé bújtatott hatalmi törekvések ismerős torzsalko
dása. De megmutatkozik a közönség, a zenekedvelők ügy
szeretete, önzetlen segíteni akarása, a kórustagok áldozatkészsége, a nagy művek (Purcell, Schütz) előadásában köz
reműködő szólisták, együttesek nevesített vagy névtelen so
kasága, — mindazok, akikért a remekművek megszólaltak, s
akik nélkül soha nem szólalhattak volna meg. Hihetetlen
akaraterő, lelkesedés, küzdelem az egyik oldalon, - bántó
közömbösség, rosszindulatú elfordulás a következő lapo
kon. Az ellentmondásos művész egyéniség, az egyre átte
kinthetetlenebb körülmények örök viaskodása, tipikus kö
zép-európai művész sors az alföldi homokon.
De mégsem ez az igazán jellemző Vásárhelyi alakjára.
Igazat kell adnunk Ittzés Mihálynak, a kötet szerkesztőjé
nek, aki a zeneakadémiai évek krónikájának végén a méltó
búcsú alkalmaként említi Vörösmarty Liszt Ferenchez írt,
Kodály által megzenésített ódájának vezénylését. "Érc ka
rokkal győzni a viszályon!" - talán ez a klasszikus sor feje
zi ki leginkább a felidézett karakterét: legyőzni a nehézsé
get, belemélyedni a mű gondolatiságába, ha kell segítséget
kérni a technikai problémák leküzdéséhez, felülemelkedni a
hangok, az intonáció keservein, s uralkodáshoz segíteni a
zenét, a zene közvetítette gondolatot.
Akik ismerik Vásárhelyi Zoltán korábban megjelent köny
vét, írásait, azoknak legfeljebb adalék lehet, hogy néhány
újságcikk, beszámoló, mű-ismertetés is helyet kapott az in
memóriám kötetben. Ami azonban ezekből a sorokból kide
rül, az az egész kötet legfontosabb üzenete: mennyire fontos
és nélkülözhetetlen a közönség felkészítése egy-egy hang
versenyre, egy-egy fontos bemutatóra, milyen jelentős ese
mény egy új magyar mű megjelenése, megszólaltatása, mi
lyen lényeges, hogy az amatőr és profi együttesek produkci
óira minél többen odafigyeljenek, ne maradjon visszhang
nélkül egyetlen zenei esemény sem, amely igazán méltó az
emberek figyelmére...
írta: Horváth Ágnes
Az ismertetés teljes szövege a Forrás c. folyóirat egyik so
ron következő számában jelenik meg.

Egymástól függetlenül, többeknek
is eszébe jutott, bizony jó néhány
szemet szúró, a jó ízlést, a városké
pet és Kecskemét szeretetünket
romboló, sértő, építészeti kultúránk
jó hírén, képén foltot ejtő jelensé
gekbe botlunk járva-kelve.
Sorozatunk — melyhez várjuk ol
vasóink írásait is — első részét itt ad
juk közre
Előhang: Jelen /röp/dolgozat szerző
je alábbi gondolatait minden kény
szer, érdekhatás vagy indulat-motí
vum nélkül, csupán tizenhatodik éves
itt tartózkodásának friss, ám nem min
den előzmények nélkül való tapaszta
latai alapján fogalmazta meg, - a tévedés/tévesztés jogával és kellemetlen
ségeivel egyetemben.
Kecskeméti útkeresés
Ki a példának okáért valamely
MÁV-viszonylaton érkezik Kecske
métre, azt több, mint egy évtizede
olyan állókép fogadja, amely - ha len
ne ide jogosítványuk - a mindenkori
közterület-felügyelet és a kommunális
üzemegységek lappangó őreit a nap
huszonnégy órájában lefoglalná. Ma
gunk naiv örömmel olvastuk a kecs
keméti vonalzatot is gondozni
óhajtó/?/ vasúti alapítvány elmúlt őszi
megalakulását s terveit, ám valódi ál

V Á R O /I MÁZ(X)
dásait (tegyük föl a helyi indóház vá tábla, amelynek alsó fele csaknem
rótermének kihipózását a mozdonyve üres , - legalábbis ezt "ábrázolja"
zetők sztrájkja alatt) eleddig nem ta (amúgy mívesen), szerény zománc
pasztalhattuk. Azzal sem örvendeztet technikával terelve a véletlen odate
ték meg a szellemi kalandok helybéli kintő szemét. Szintén a mindenfajta
kedvelőit, hogy netán valamely ke komolyabb vendégvárás és valódi in
véssé Szeged-sovinisztának eszébe jut formálás szándékának hiányáról árul
Kodályról is elnevezni - legalább -egy kodik az úttest szemközti oldalán - né
Interpicit az e vonalon talán kevéssé hány hónap óta - díszelgő "Helyi vo
aktuális "Maros" helyett. Az már úgy nalhálózat "(Kunság Volán, Kecske
mond csak hab a tortán, hogy Móra mét) feliratú színes térképiszonylat,
szülővárosában sem áll meg a róla el amely legföljebb rafinált tájékozódási
nevezett városközi igensebes vonat, futók vagy helyi járatokon születettek
amelynek - legyünk csak megértőek - számára látható át. Az amúgy e kör
az lehet a fő oka, hogy Félegyháza tá nyéken is botrányos távbeszélő hely
ján próbálja behozni összeszedett ké zet javításával az esténként sejtelmes
séseit az egyre rakoncátlanabb kocsi homályba burkolózó "múzeumsétány"
sor. Apropó, Kodály: lassan az ezred kecsegtet, - immár az ott jó másfél hó
forduló idején, legalább e Millennium napja felállított, két (tavaszra vagy új
évtől talán nem volna haszontalan va tarifára váró?) készülék nélküli fülké
lamely állandó, s legalább magyar jével. Az igazsághoz tartozik, hogy et
nyelvű felirattal köszönteni az től jobbra, a - nem itt honos polgártár
idelátogató/ka/t, a hazatérőt vagy a té sak által legföljebb csak sejtett - távol
tova átutazót Kodály városának egyik sági buszpályaudvar felé, a régi béke
bejáratánál!... Helyette - s most már időkben illemhelyként funkcionáló
lépjünk ki nagy nehezen a váróterem hangulatos épületben egy szuvenír
egyetlen félszárnyú ajtó-zsilipjén - vi ajándékbolt működik ízléses porté
szont künn balra egy tüskés bozótszi kákkal, ám ismertsége és így forgalma
getben áll egy rafináltan megalkotott a szokásos reklámhiány miatt igen

Merre tovább vasút?
(folytatás az első oldalról)
Az állomásfőnök asszony tíz
évi oktatótiszti működése alatt
a m ost itt dolgozók döntő
többségét személyesen megis
merte, mielőtt — két éve — ve
zető lett. így a sztrájk hosszú
ideje alatt, (az elmaradt papír
munkák mellett) a dolgozókkal
való beszélgetésekről is emlí
tést tett.
- Azonkívül, hogy a sztrájk a
maga módján igen fárasztó is
volt, a dolgozók egy jó része
nem is értette, miért folyik a
harc, nem is tudták, mit csinál
janak. Itt sok a kispénzű ember
és azt számolták, hogy mennyi
is lesz majd így a bérük... So
kan pedig inkább elm entek
szabadságra. A legnagyobb fe-

sziiltség kb egy'hét elteltével
jelentkezett, hogy miért nem
tudnak már fent megegyezni?!
Nagy fellélegzés volt a sztrájk
vége!
A megegyezések itteni konk
rét következményeiről most túl
korai még bármit is mondani.
Még csak a régi és az új kol
lektív szerződések közötti lé
nyeges különbségek ismertek,
de a részletek még nem.
Most folyik nálunk is az új
menetrend összeállítása, és a
várható forgalom m al össze
függésben, a gazdálkodás igé
nyei szerint lesz egyes helye
ken létszám csökkenés vagy
növekedés. Akkor tudunk tár
gyalni majd az érdekképvisele
tekkel is.
Egyébként a dolgozók nagy

Vasúti menetrend változások
március 5-től Kecskeméten:
2938 sz. vonat Lajosmizséről ind: 20.26 Kecskemétre érk:
21.11. nem közlekedik: szombaton.
2929 sz. vonat Kecskemétről ind: 2.50, Lajosmizsére érk: 4.33.
nem közlekedik: vasárnap
37221 sz. vonat Lakitelekről ind: 22.25, Kecskemétre érk:
23.00. nem közlekedik: szombaton
Tehát az eddig naponta közlekedő vonatok közül néhány
szombaton ill. vasárnap ezentúl nem jár!

része megérti, hogy a piacgaz
daság mobil dolgozói magatar
tást követel, más jellegű vagy
több munkát kell végezni, eset
leg tanulni kell a munkahely
megtartása érdekében.
A kialkudott 8,5 % béreme
lésből 6 % az inflációkövető
kötelező, alanyi jogú rész, 1 %
a balesetmentességi jutalom és
1,5 % a szolgálati főnök diffe
renciálási lehetősége. Ebből
kell megoldani azt, hogy né
hány munkaterületen a lecsök
kent feladatok mellett változat
lanul maradt béreket és a több
letfeladatokat ellátók szintén
korábban változatlan keresetét
a tényleges helyzethez és telje
sítményhez igazítsuk.
Közben folyamatosan érzé
keljük: jövedelm i, adózási
szempontból a bérből és fize
tésből élők a kereső rétegeken
belül el vannak nyomva és ha
kell, nem igen találunk ennyi
pénzért alkalmas- munkaválla
lót! És akkor még nem beszél
tem az egyebekről, hogy
például mi is szeretnénk jobb
m unkakörülm ényeket, szebb
állomást, nagyobb tisztaságot.
De ez egy külön történet és
nemcsak mi kel.—
lünk hozzá....

írta:
Kerényi György

WT

csak esetleges. Ki lévén érdeklődő, s ed
dig tán nem is elté
vedt - idegen, tegyük
fel, a várost magát
szeretné kicsit köze
lebbről szemügyre
venni. Hogy "a" város
szívé-magja merre
van, hol keresse, egy
arra őgyelgő helyi se
gítő nélkül igencsak
nehéz rájönni. Netán,
ha hivatalt keres, ne
tán pénzt kívánna - le
gálisan - váltani, ér
deklődni a város aktu
ális látnivalói, esemé
nyei felől; hogyan to
vább? Ha sietős lép
tek után megússza a
vasútkert nap közben
is jócskán adódó
"gyönyöreit", úgy a
hepe-hupás Nagykő
féle igehirdetések klasszikus szabad
rösi utcán botorkálhat Európa-híres piaca. (Az anno ügyes húzással ide
nagyjaink kopott emlék- s a magán csempészett M ichelangelo-szobormászféra frissen glancolt cégtáblái alatt solatokban rejlő oktató-nevelő és váaz inka szentélysírokat idéző rosérték-emelő funkció kihasználat
Centrum/áruház/ irányába.A Rákóczi lansága viszont nem az üzemeltető
úton már több a színfolt: bal oldalán kényszerű sutaságának tűnik...) Vi
(még) a büszke állandóság, amit az szont a Főtér - ha már az istenadta
önkormányzati bíróságok csinosodó látogató-érdeklődő-hivatal-eseményépületei, az ál és a valódi szecesszió temlom-iskola-stb. kereső idetalált -,
hámló-vakolatú, zörgő cseréptetőjű, mindenért kárpótol. Igaz, ha embe
egyre himlőhelyesebb homlokzatú rünknél - mert ilyen is adódhat - nincs
épülettömbjei hitelesítenek a jövő ez egy autentikus várostérkép, -kalauz,
red emberének is. A másik fertály por vagy ilyesféle célszerszám, egy dara
táljai a változatosság jegyében alakul big még mindig nehezen tájékozódik,
nak kéthavonta-félévente más és más míg föl nem fedezi a Nagytemplom és
cégek -egyébként azonosan színvo a Városháza közötti térségen nyilazó
naltalan, s ha nem ez ellen ágálnánk, csinos, (a közkedveltséget jelzendő)
csak kikacagnivaló - arculatborzalma átfirkált "Tourinform" táblát, - uszkve
it felsorakoztatva. De legyünk itt is 10 méterre a helyi és a megyei idegenmegengedők: mindez az izmosodó he forgalom bástyájától. írásunk első ré
lyi vállalkozó szellem dinamizmusá szének végén most nem bonyolódunk
nak és a városkép-őrök liberalizmusá a sokoldalú iroda működésének csak
nak egyfajta jelzése e fa/zon/igazított, látható részleteibe, csak azt jegyezzük
csinos kis sugárúton. (S akkor még a meg, hogy a kis orientáló tábla egyéb
Szabadság tér épületeit használók ek ként a feltűnő közelség ellenére is
lektikájáról nem is szóltunk!) És las igen hasznos, mert a műemléki portál
san itt a torkolat: jobbra a /'már egyre adóforintjaink jóvoltá
kevésbé/ Cifra Palota, átellenben a ve ból a régi szakszervezegyes
funkciójú
és
misztikus . ti műsor-jegypénztárak
nyitvatartással, felségvizekkel, de eklektikus meghittségét
még állhatatos presszóval tüntető árasztja. Járjunk utána!”
Technika Háza, vagyis a volt nagyzsi
Kriston Vízi József,
nagóga; a network-heppik és a külön
járó-kelő

Új félév a Bocskai Szabadegyetemen

Előadó: Szentmihályi Szabó Péter költő, író, műfordító, publicista, jelenleg a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem oktatója, angol irodalmat tanít. A MIÉP delegáltjaként a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének tagja. Készülő életmű kiadása mintegy ötven kötetből áll,
legutóbbi könyve 1999-ben jelent meg a Magyar Fórum kiadásában. József Attila -, Petőfi Sán
dor Sajtószabadság — és Kölcsey-díjas. Legismertebb verse a Térdre, magyar több százezer pél
dányban jelent meg. Március 3. Baloldaljobboldal, liberarizmus és konzervativizmus. Hazafiság, nacionalizmus, sovinizmus, kozmopolitizmus, internacionalizmus, globalizmus.
Március 10. Mi lesz velünk a harmadik évezredben? Utópiák és antiutópiák a jövőről.
Március 24. Hasznos Miklós: Munkaszolgálat a Rákosi-rendszerben. Az előadások helye és
kezdése: Tudomány és Technika Háza, 17.00 óra.
A kecskeméti Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és -Szociális Szakközépiskola és Szak
képző Intézet „Hétköznapok és ünnepek a hazában és családban” címmel Szociofotó pá
lyázatot hirdet általános —- és középiskolai tanulók, főiskolai, egyetemi hallgatók részére A
meghirdetésre kerülő pályázat célja, hogy bemutassuk, a különböző korosztályok miként lát
ják a 2000-ik év ünnepeit és hétköznapjait szűkebb és tágabb környezetünkben.
Pályázati feltételek: - A képek megfeleljenek a címben megjelölt témának - Alkotónként
maximum 5 színes 5 fekete-fehér fotó küldhető be! - A képek mérete 30x40 cm, /paszpartuval
együtt/, vastagsága max. 2mm. - A beküldött sorozatokat a zsűri megbonthatja - A képekhez
kísérőjegyzéket kérünk mellékelni. A képek hátoldalán a kísérőjegyzékkel megegyezően ké
jük feltüntetni a szerző nevét, intézménye címét és a kép címét. Sorozatoknál sorszámot
és/vagy elhelyezési vázlatot is. - A díjazás kategóriánként történik. - A képeket személyesen,
vagy gondosan csomagolva postai úton iskolánk címére kérjük eljuttatni. - A kiállítások után
a képeket a Fotográfiai Múzeumnak adjuk. - A kiállításra nem kerülő képek a kiállítás idő
pontja után átvehetők. Beküldési határidő: 2000. november l.A kiállítás megnyitója: decem
ber 11. Ezt követően a megye középiskoláiban —- kérésnek megfelelően — vándorkiállítások
várhatók. A pályázatot —a meghirdetésig - Bács-Kiskun Megye Közoktatásért Közalapítvány,
a Millenniumi Év Kecskeméti Eseményeit Előkészítő Ideiglenes Bizottság és Bahgat
Iskander fotóművész támogatja

Önazonosság, büszkeség

Show-táncos házaspár
A Varga-H uszár páros igencsak
keresett fellépő művészei a báli
szezonnak. H angulatos, fergete
ges, karakteres m űsorszám aik
kal m egalapozzák egy-egy bál jó
hangulatát. O tthonukban keres
tem fel őket, ahol Ildikó ugyan
időről-időre az ikrek körül for
golódott, de m indvégig kiegészí
tette a férj és táncpartner gon
dolatait.

A Kandó szakközépiskola művészeti tagozatának épületét szeretnék
jellegzetesebbé és szebbé tenni belülről a tanárok és diákok. Miklós Árpád
művésztanár vezetésével a harmadéves Bátóczki Rita, Kucsera Aliz és Ujfalusi
Éva dolgozik az előtéri faliképen.
(Elhangzott a Kandó Kálmán Művé
szeti Szakközépiskola művésztanárai
nak kiállítása megnyitóján)
Néhány éve egy kollégám javasolta,
- nyomdából jövet úgyis Kecskemét
város déli peremén autóztunk-, hogy
látogassuk meg "Bardóczékat".
S a város szélén egy középponti je 
lentőségű, szívközeli iskolára leltünk,
művészeti iskolára. Ahol a szakta
nárok, kik maguk is rangos alkotómű
vészek (grafikusok, szobrászok,
animátorok, keramikusok, ruhaterve
zők), kipirult arcú, lelkes diákjaikat
oktatták. Nem szokásos középiskolás
fokon, és középiskolás körülmények
között. Az osztálylétszám nem volt
magas, a diákok szűk padok helyett
tágas műtermek rajzasztalainál ültek,
szobrászállványainál álltak, talán még
- jól emlékezem? - a keramikusok
égetőkemencéjében is izzott a hő.
Azok az egykori diákok elmentek
mára. Tanáraiktól büszkén hallom,
hogy sokuk művészeti főiskolára.
Hisz ebben a szakközépiskolában
kaptak olyan szintű képzést, mellyel
tehetségük mellé esélyt is kaptak a si
keres továbbtanuláshoz.
Most inkább a tanárokról beszél
jünk, a képzőművészeti szakközépis
kola tanárairól. Hiszen most ők, a mű
vésztanárok hozták el munkáikat.
Egyenként nem szólok róluk, összeg
zésül mondom: nem afféle szabadidős
hobbiművészek ők. Szakmájuk, mű

vészeti területük országosan, sőt nem
zetközileg is jegyzett reprezentánsai.
Ilyen rangjukban és minőségükben
fogadjuk és szeressük őket.
Mondanám, hogy a "Kandó" mára
Kecskemét egyik elismert művészeti
műhelye. A Forrás szerkesztőségétől a
Kodály Iskolán és Intézeten, a Kerá
mia Stúdión és Rajzfilmstúdión át
szerencsére hosszan sorolható, gazdag
művészeti élet egyik új műhelye.
Nevével viaskodom még kicsit. Pro
filjától ez a "Kandó" ugyanis kicsit
idegen, csillagjelzésük Tóth Menyhért
vagy Kondor Béla vagy Szalay Lajos
vagy Gy. Szabó Béla méltóbban lehet
ne. Az ő örököseik.
S két mondattal megnyitóm címét
hadd magyarázom még. Önazonosság
és büszkeség. A végén kezdem: mi va
lamennyien legyünk büszkék rájuk,
testvérünkre, öcsénkre, erre a fiatal,
de nagyra érdemes alkotói műhelyre.
S ők is legyenek büszkék: városukra,
intézményükre, szellemi közegükre,
amely létüket, növekedésüket nem gá
tolja, hanem éppen hogy elősegíti.
S az egymásra utalás eme szép moz
zanatában mindenki meglelheti "ön
azonosságát", identitását, alkotói lelki
békéjét. Azt, amire legnagyobb szük
ségünk van, mert ennek: azonosságtu
datnak, alkotó-teremtő békének van
leginkább híján a mai világ.
írta:
Pintér Lajos

Rendezvények a Kodály iskolában
Március 2-án

18.00: Fellegi Ádám zongoraművész rendhagyó
hangversenye
9-én
10.00: Szőnyi Erzsébet: A róka, a medve és a favágó
c. meseoperája /előadják az iskola tanulói/
12-én
19.00: Vásárhelyi Zoltán emlékhangverseny
16-31-ig:
Dubi Árpád grafikusművész kiállítása
25-én
18.00: A japán Hikarigaoka leánykar hangversenye
26-án
16.00: Éneklő Ifjúság (középiskolai kórusok)

Idegenforgalmi szakkiállítás
és vásár Kecskeméten
A County Press Rendezvényszervező Iroda 2000. április 14-15-16-án
(péntek, szombat, vasárnap) immár hetedik alkalommal rendezi meg a
TOUREX 2000. Idegenforgalmi szakkiállítást és vásárt Kecskeméten,
az Erdei Ferenc Általános Művelődési Központban.
Hagyományosnak számító és országos hírnevű rendezvényükre
meghívást kapnak a nemzeti turisztikai képviseletek, utazási irodák,
megyei idegenforgalmi szolgáltatók és idegenforgalmi kiadók.
A régiek mellé ezúton is várják az újabb kiállítók jelentkezését:
Szervező:

»

County Press Rendezvényszervező Iroda
Kecskemét, Petőfi S. u. 1/A, ÍV.em
Tei.Fax: 76/ 417-980, 76/ 507-.070, 76/ 507-071
E-mail: extrapiac@maikmatav.hu

- A legutolsó híradás az volt, hogy
hazaérkeztetek a Kanári-szigetekről.
- Félévet töltöttünk ott, akkor még
két fiúnkkal. Szállodákban léptünk
fel, estéről-estére. Az egész napunk a
tréningezés, a fizikai felkészülés je 
gyében telt el, de találtunk módot a kikapcsolódásra és a szórakozásra is. A
szakmai továbbképzés sem maradha
tott el, hiszen naponta jártuk a kondi
termeket ill. tánctermeket. Megtanul
tam a capoeira alapjait. Ez egy ma
már a brazil folklórba beépült tánc,
amely eredetileg verekedési mód volt.
Dinamikus, akrobatikus mozgássoro
zat, mintha párducok ugranának öszsze. Tehát minden szempontból hasz
nos és élményekben gazdag időszaka
volt az életünknek. Amikor hazaér
keztünk, derült ki, hogy ismét gyara
podni fog családunk, s nem is egy, ha
nem két aprósággal. Az építkezés és a
családi dolgok mellett én igen komoly
gerincbántalmakkal küszködtem, s
természetgyógyásztól
természetgyógyászig jártam, míg végül egy
paksi orvos segített rajtam. S az 1993ban megalapított egyesületünk alapja
it is szinte újra le kellett raknunk mondja Attila.
- A gyógykezelési tortúra alatt a
tánccsoportot kellett újjászervezni. A
Grapewine Egyesület, bár 20-30 tán
colni szerető tagból állott, távollétünk
alatt a csapat igencsak megfogyatko
zott - kapcsolódik be a társalgásba Il
dikó is. Mára már szerencsére norma
lizálódott a helyzet, s újra azok a cé
lok az elsődlegesek, amelyeket a meg
alapításnál magunk elé tűztünk: a kö
zösségben önmagukat jól érző társa
ság kialakítása. Olyan dolgokat, pro
dukciókat létrehozni, amely meglepő,
kirívó, ötletes és látványos. Olyan
együttes kialakítása, ahol a táncosok
megtanulnak együtt dolgozni, gondol
kodni, legoptimálisabb esetben még
érezni is.
- Hol próbálnak a tagok?
- Az egyesület junior és felnőtt kor
osztálya a Kocsis Pál Iskola tornater
mében, míg az utánpótlás céljából lét
rejött, és a legifjabb generációt meg
hódító csoport a Szent Imre Általános
Iskolában. Az utóbbi helyen négy cso
portban folyik az oktatás és 5 éves
kortól már lehet jelentkezni. Nagy si
kerű "vizsgakoncertet* rendeztünk ja 
nuárban az Erdei Ferenc Művelődési
Házban.
Gondolom a táncospár női tagja
felelős a jelmezekért.
- Tréfásan azt is mondhatnám, hogy
először a ruhát álmodom meg. A kez
detek kezdetén lerajzoltam, kiválasz
tottam az anyagot, megvarrtam a ru
hát. A táncruhákról tudni kell, hogy

Huszár Ildikó
Arany János Szakközépiskola,
Nagykőrös
Óvónőképző Főiskola
Ifjúsági Ház, jazz-balett

1993-1996: Tanítóképző Főiskola
Ifjúsági Ház, társastánc

1991; Európa Bajnokság, Svájc
- Április vé
ezek nem hét
köznapi kreáci 1992: Házasságot kötnek és megszüle gén egy újsze
tik Donát
rű, az eddigiek
ók, hiszen több
1993. Ki mit tud? megnyerése, től elütő, más
mindent ki kell
Grapewine Egyesület megala hangvételű es
bírniuk, mint egy
kulása
tet mutatunk
átlagos, divatos
öltözéknek. És itt 1994. Világbajnokság, Lion 1. helye majd be az
zés
egyesülettel. A
nemcsak a tán
1995: EB, Mainz, VB, Drezda, Világ két felvonásoscosnő ruháiról
kupa, Dunaújváros (mindenütt ra
tervezett
van szó, a férfiak
4. helyezés )
produkció zö
frakkja is egé
1997: Bolond fiuk születése
mében új mű
szen
másfajta
1998: Fellépések a Kanári-szigeteken sorszámokkal
szabás-varrást
1999: Attila és Bendegúz születése
kerül bemuta
kíván, hiszen a
tásra, s bár a
frakkban táncol
ni kell, emelni kell, akrobatikus moz zene már összeállítódott, az ötletek is
dulatsorokat is tudni kell csinálni ben megvannak, még sok szervezési fel
nük. A szabók nem szívesen vállal adat áll előttünk. Nemcsak ez köti le
koznak a kivitelezésükre. Édesanyám az időnket, mert Attila szerepel a Ka

és fivérem varrja most a fellépő ruhá
kat. Ők már értik, hogy mit szeretnék,
s praktikus jelmezek kerülnek ki keze
ik alól.
-■Mire készültök a közelebbi jövő
ben?
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tona József Színház legújabb bemuta
tójában is, a Twist Olivérben. És a
gyerekek is követelik azt, hogy többet
legyünk velük, s ez így természetes összegzi a jövő terveit Ildikó.
Lejegyezte: Tajti István
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Nemzetközi
Harcművész
Bemutató (és azt
követően bál) volt
az Erdei Ferenc
Általános
Művelődési
Központban a
sportágat
Kecskeméten
különösen
reprezentáló Free
Line SE - Tatami
Centrum és
Király József
elnök
szervezésében,
nagy érdeklődés
mellett.
Képünkön a
legfiatalabbak,
gyermek büdö
sök, Kis Pál (5
DÁN) és Berkes
László (3 DÁN)
vezetésével.

AZ IFJÚSÁGI OTTHON PROGRAMJÁBÓL
Március 1-én 17 órakor. KÖZÖS
KINCS- határon túli magyar iroda
lom. Előadó: Szabó András előadóművész és tanár.8-án (szerda) 17 óra
kor. "KIHŰLT VILÁG" - Mohai
Gábor előadóestje. 11-én Millenniu
mi műveltségi játék közösségvezetői
kirándulása Székesfehérvárra. 19.-én
TAVASZKÖSZÖNTŐ - NÉPI HA
GYOMÁNYŐRZŐ NAP
17-18.-án "IDE NEKEM AZ
OROSZLÁNT IS ... ! "
KÖZÉPISKOLÁSOK AMATŐR

Varga Attila
1988-1992: Katona József Színház

MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA
Millenniumi alcím: "Valahol Euró
pában" - Életérzéseim a második
évezred küszöbén. Megnyitó: márci
us 17-én 15.00 órakor. 19-22.-én
MOZAIK. Válogatás a 31. Magyar
Filmszemle díjnyertes alkotásaiból
Helye: Otthon mozi. 24-25.-én AIX.
ORSZÁGOS WEÖRES SÁNDOR
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ
TALÁLKOZÓ BÁCS-KISKUN
MEGYEI RENDEZVÉNYE
Megnyitó: március 24-én 10.00

órakor. Április 5.én 17.30. órakor
Francia est a "Vienne megye hete
Bács-Kiskunban " rendezvénysoro
zat keretében. Francia és magyar fia
talok közös produkciója sok dallal és
zenével.
Kecskeméti Diákok és Diákön
kormányzatok Egyesülete - vár
minden
érdeklődő
diákot!
(csütörtökön)
DISPUTA klub - Általános és kö
zépiskolásoknak, megtanulható a vi
tatkozás "tudománya"! (szerdán,
pénteken) Vezetői: dr.Ujlaky István
és Szeberényi Gyula Tamás.

SZIN-TER
Kalmárné Horóczi Margit festőművészt a szalagház
egyik negyedik emeleti lakásában (képünkön) keres
tem fel, hogy életéről, munkásságáról kérdezzem.
Kisbéren születtél, de gyermekkorod
igen változatos helyszíneken játszó
dott. Hogyan emlékszel erre?

OLIVÉR

Azt akarom, hogy legyen otthonod mondja, énekli a darabban Dörzsölt, a va
gány (Bori Tamás) Olivérnek (kettős sze
reposztásban: Gmoscr Ádám és Krett Dá
vid). A váratlanul felbukkanó nagyapa
(Fekete Tibor) révén valóban otthonra ta
lál Dickens hányatott sorsú kis hőse, még
is tudjuk, hogy az élet kerekei másképpen
forognak. Amint Lionel Bárt musicalja is
csupán egyfajta keresztmetszete a regény
teljességének, merthogy a színpadi, sőt ze
nés színpadi feldolgozás másfajta megkö
zelítést igényel. A kitűnő, leleményes, ka
rakterteremtő zene és a vérpezsdítő táncok
(koreográfus: Szakály György) jóvoltából
mégis teljes élményt kapunk. Ezt szolgál
ják Tordai Hajnal stilizált (a 19. század
Angliáját idéző) jelmezei és Mira János jól
funkcionáló díszletei. A kilenctagú zene
kar Látó Richárd vezetésével szól, érde
mes meghallgatni. A főbb szerepekben (a
már említett mellett): Sirkó László, Kéner
Gabriella, Harsányi Tímea, Csizmadia
László, Pál Attila... és még sokan mások,
hiszen 59 fő mozog, táncol, énekel a szín
padon, Pinczés István rendező nagy és
örömteli munkáját minősítve. A színpadon
látható szereplők mellett a nem látható
közreműködők nevében is jó szórakozást
kíván a darab dramaturgja:

Gyergyádesz László

Kecskemétiek a
Beregszásziakért
Tavaly adtunk hírt a Köztérben
kecskeméti cserkészek nemes kez
deményezéséről, amelyet - sokak
mellett - most felhívásában felka
rolt városunk polgármestere is.
(Reméljük aláírásán túl is támo
gatva azt.) Papp Zsolt tanár, fá
radhatatlan cserkészvezető beszá
molt arról is, hogy néhány hete is
mét Kárpátalján jártak tucatnyi
an Kecskemétről élményeket
gyűjteni és segítséget vinni.
Tisztelt adományozó!
Beregszász, Kecskemét testvérvá
rosa, Ukrajnában van, a magyar ha
tártól 5 km-re, nagyrészt magyarok
lakják. Az ismert politikai és gazda
sági viszonyok miatt lakossága a
megélhetésért küzd. Nagy a munkanélküliség. Sok az elhanyagolt épü
let, üzem. Nincs pénz a közintézmé
nyekben a működési költségekre, az
iskolákban hiányzik a kréta, villanykörte. A közalkalmazottak csak több
hónapos késéssel kapnak fizetést.
Sokan, sajnos az elvándorlásban lát
ják a megoldást helyzetük megjavulására. A reményvesztett családok
megpróbálnak áttelepülni Magya
rországra.
Ilyen körülmények között műkö
dik a beregszászi cserkészcsapat,
amely legfőbb feladatának tartja a
közösségi programok szervezésével
a remény fenntartását, a szülőföld
höz való kötődés erősen tartását.
Munkájukhoz egy saját cserkészott
honra lenne szükségük.
A "Cserkészetért" Alapítvány elha

tározta, hogy segíteni fogja őket
anyagi eszközökkel és kapcsolattar
tással.
Beregszász főutcáján van egy el
adó családi ház a cserkészotthon
céljára. A ház méreteit és beosztását
tekintve tökéletesen megfelelne, ál
lapota nagyon jó. A ház léte, mint le
hetőség, messze meghaladná a cser
készotthon funkcióit. Mivel a katoli
kus egyháznak sincs semmilyen na
gyobb helyisége, ez a ház adhatna
helyet lelkigyakorlatok, konferenci
ák, tanfolyamok tartására is. Bázis
helye Jehetne a Magyarországról jö 
vő iskolai osztályoknak és egyéb ki
rándulásoknak, esetleg millenniumi
programoknak. Tervezik, hogy - ha
a házat meg tudnák venni -, a címet
és egy ötlettárat, mely a pár napostól
az egy-két hetes Kárpátaljai progra
mokat tartalmazná, elküldenék Ma
gyarország összes cserkészcsapatá
nak, valamint több iskolának is. Az
ottani cserkészek vállalnák a progra
mok megszervezését, és meg tudnák
oldani a ház fenntartását is. A ház
egyik helyisége turistaszálló jelleg
gel lehetővé tenné csoportok elszál
lásolását is.
Kérem, amennyiben az Alapítvány
céljaival egyet tud érteni, lehetősé
geihez mérten segítse törekvéseiket.
Az Alapítvány
számlaszáma:
Lakiteleki Takarékszövetkezet Bel
városi Fiók Kecskemét: 52000056135000437
Segítségét Kecskemét Megyei Jo
gú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel megköszönöm.
dr. Szécsi Gábor

Igen sok városban megfordultunk, édes
apámat gyakran helyezték más helyre,
így éltünk Komáromban, sőt Észak- Er
dély visszacsatolásakor például Szatmár
németiben kezdtem az elemi iskolát.
Édesanyám nagyon szerette ezt a változa
tos életet és előfordult, hogy kinézett egy
várost és rávette édesapámat, hogy he
lyeztesse magát oda. Gyermekkori élmé
nyeim azonban leginkább Szegedhez kö
tődnek és ott jártam iskolába is. Rajztaná
rom Dorogi Imre biztatott, de az általános
szegénység miatt nem is gondolhattam a
Képzőművészeti Főiskolára, így a szege
di egyetem kémia fizika- szakára jelent
keztem.

Önálló kiállításaimon meg
lepődöm, hogy vannak elkü
löníthető fejezetek, de én az
átmenetet nem veszem észre
csak az idő távlatából. Az
ember szemlélete folyamato-

Mióta vagy kecskeméti és hogyan tel
tek az elmúlt évtizedek?
1964-ben költöztünk Kecskemétre, ta
nítottam a máriavárosi iskolában, közben
rajzoltam, festettem és gyermekeimet ne
veltem. Rendszeresen szerepeltem a helyi
Pedagógus- és Téli Tárlatokon, majd
1974-ben volt első önálló kiállításom a
Katona József Múzeumban. Akkor ezt
óriási sikernek gondoltam és nagy festő
nek éreztem magam, de az idő szerény
ségre tanítja az embert és ma már nem tu
lajdonítok akkora jelentőséget a kiállítá
soknak és a díjaknak. 78-tól a SZIM ösz
töndíjasa lettem, így a tanítást egy kis lel
kiismeret furdalással, de abbahagytam.
Ezután már csak a családommal és a ké
peimmel kellett törődnöm. Ez tölti be éle
temet ma is, és számomra mindkettő egy
formán fontos. Aggodalmaskodó típus
vagyok és szomorúan szemlélem a világ
ban a család szerepének folyamatos leér
tékelődését.

Mestereid nem voltak, festői stíluso
dat és technikádat magad fejlesztetted.
A korábbi figurális olajpasztellek tele
voltak féltéssel, szorongással a kiszol
gáltatott ember iránti aggodalommal.
Későbbi képeiden több lett a derű, a
bölcsesség, a csend és teljesebb a festői
világkép. Folyamatos volt az átmenet,
vagy voltak törések a pályád során?

Hét vidám
autodidakta

Ádám
és
Éva
1989
san érlelődik és mindig magát festi. Az
idő során pedig elválnak a lényeges és lé
nyegtelen dolgok.

Több mint harminc éve jársz a tokaji
művésztelepre. Mit jelent számodra
Tokaj?
Szakmai, baráti kapcsolatokat és az al
kotás zavartalan lehetőségét találom meg
Tokajban. A környező gyönyörű tájat
sokszor végig jártam és megcsodáltam,
de számomra a táj élménye nem témát,
hanem felüdülést és alkotó kedvet jelent.
Voltak évek, hogy csak ott tudtam folya
matosan festeni és előfordult, hogy két
hét alatt napközben csak étkezéskor moz
dultam el a festőállvány mellől. Ezek a
hetek rendszerint termékeny és eredmé
nyes alkotói időszakot jelentenek!

Képeid bejárták a legrangosabb or
szágos tárlatokat, több jelentős díjat
hoztak és külföldön is sikerrel szere
peltek. Sajátos, kiforrott stílusod nem
hasonlítható a művészettörténet egyet
len korábbi korszakához sem. Gyak
ran idézed a népművészet formavilágát
és a keresztény szimbolikát, de a redu
kált forma soha nem embert vagy an
gyalt ábrázol, hanem embert vagy an
gyalt jelent. Nem reprodukálsz tehát,
hanem építesz. Hogyan készülnek a ké
peid, mennyire látod előre a végered
ményt?
A képek hónapokig készülnek és csak
homályosan sejtem a végeredményt. A
kép munka közben formálódik, változik,
építi önmagát. Nagyon sok időt töltök
félkész képek előtt és néha nem is tudom
hogy mitől, de egyszer csak eljutok oda,
hogy a képen minden varázslatossá válik,
ekkor van kész.
Kalmárné Horóczi Margit képeinek leg
gyakoribb motívuma, a horizontális és
vertikális erővonalakra épülő kereszt for
ma. Ezeken a kereszteken azonban nem
látunk szenvedő Krisztust, de látunk ke
resztre feszített embereket és angyalokat,
a kereszt pedig virágzó életfává változik.
Nem bontja jelenetekre a bibliai törté
nést, hanem egyetlen képbe tömöríti a ke
reszt áldozatát, a megváltás örömét és a
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A cím egy nem túl vidám, stílusában
és minőségében igen vegyes kiállítást
takar, a Dán Kulturális Intézet kiállítótermében. A szellemes vidámságot
Leskowsky Albert számítógépes fotó
kompozíciói, és Tamás Gábor festő
nadrágja, a festői minőséget Homonai
Pál népmeséi ihletettségű, sugárzóan
tiszta színvilága képviseli (képünk),
de biztatóak Bán Ágnes kerámiái is.
B.K.

Csúzdi Szabó Erika
Belgrádban diplomá
zott. A vajdasági grafiJ kus jelenleg a Tóth
László Iskola rajztaná
ra. Rajzai egy furcsa,
fekete zsákba varrt szűk horizontú világot
tárnak elénk. A porózus felületű fekete ké
pek olykor megkeményednek és kiüresed
nek, a vastag fehér festékbarázdák olykor
szétverik a képet, máshol viszont a halk
neszezésű, leheletnyi árnyalatok tisztán
szólítják meg a nézőt és szomorú érintés
sel vallanak a világ csatazajában nehezen
megőrizhető belső függetlenségről.

feltámadás dicsőségét. Ha megállunk ké
pei előtt nincs más dolgunk, mint tanult
elvárásainkat és előítéleteinket félretolva
hagyni, hogy a képek életre keljenek.
Szemünk előtt hamarosan sejtelmes terek
nyílnak. A meleg színek közelítenek és
sugározni kezdenek, mások hátra húzód
nak és működni kezd egy sajátos szín-tér,
amelybe, ha bejutunk már megértjük,
hogy a mese valóság, a mozdulatlan jelek
élnek és a hagyomány nem csak a múlt,
hanem a jelen és a jövő. Be kell lépnünk
e térbe, hogy felfoghassuk a szigorú kompozíciós rendbe feszülő formák sajátos
szimbolikáját és átélhessük a vizuális
nyelv alapelemeiből, apró színpöttyökből
épített felületek lüktetését, vonulását, ki
áradását.
Olyan világ ez, amelyben semmi nem
vész el végérvényesen és reménytelenül,
olyan világ ez, melyben mindennek értel
me van. Nem csak az életnek, de értelme
van a halálnak is, nem csak a sikereink
nek, de értelme van ku
darcainknak, veresége
inknek is.

írta:
Balanyi Károly

Felhívás
Olvasóinkhoz!
2000. július 21-én megrendez[ zük a Kecskemétiek találkozó
ját. Szeretnénk, ha minél több
meghívót postázhatnánk a Kecs
kemétről elszármazott, a város
hoz kötődők tudásukkal, mun- §
: kájukkal, pályafutásukkal kivált
polgártársaink találkozójára. Az
itt születetteken, elemi és (vagy)
középfokú és (vagy) felsőfokú tanulmányaikat itt végzőkön kívül
azoknak a részvételére is gondo
lunk, akik itt kezdték pályafutá
sukat, vagy életük egy szakaszá
ban e város politikai, gazdasági,
kulturális, sport-, társadalmi
életében fontos szerepük volt.
Heltai Nándor már összeállított
egy hosszú névsort, amelyben
feltüntettük - ahol tudtuk - azt
az iskolát, ahol a megnevezett
tanult vagy tanított. Sajnos ezt
most terjedelmi okokból nem
tudjuk közre adni, de kérjük,
hogy aki a fenti szempontoknak
megfelelően hozzá tud járulni a
minél teljesebb listához, szíves
kedjen javaslatait Szeberényi
Gyula Tamás önkormányzati
képviselőnek, a millenniumi bi
zottság elnökének, Kecskemét,
Városháza, Kossuth tér címre
2000. március 10-ig eljuttatni.
Közreműködésüket, abban a re
ményben, hogy ez a találkozó az
egész város ügye lesz - előre is
köszönjük!
Kecskemét Város
Millenniumi Bizottsága
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EGYSZER EGY LOVASISKOLA
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Privatizációs rémtörténet Kisfáiban
l
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Néhány kilométerre Kecskeméttől,
Kisfáiban
volt
hajdanán
egy
lovasiskola. Bizonyára vannak, akik
még emlékeznek rá. Azok a kecskemé
ti fiúk és lányok, akik a nyolcvanas
években ott tanultak lovagolni, ma már
felnőttek vagy majdnem azok, és sokan
közülük talán fel is hagytak régi kedv
telésükkel. Az épületekben manapság
csak a szél jár.
A lovasiskolát a hetvenes években
hozta létre a Kecskemét-Szikrai Állami
Gazdaság és a Magyar-Szovjet Barát
ság Téesz. Gyorsan népszerű lett, so
kanjártak ki a városból, ha nem is min
denki lovagolni, de legalább nézelődni.
Leginkább gyerekek és fiatalok jöttek,
a lovasiskola klubja szép sporteredmé
nyekkel is büszkélkedhetett.
A rendszerváltás idejére a téesz már
kilépett az üzletből. Az állami gazda
ság, mint akkoriban több más mezőgazdasági nagyüzem is, káeftékké
bomlott szét. A lovasiskola az idegenforgalmi kft-hez került. A kft nehezen
boldogult, az idegenforgalomhoz
ugyanis nem értettek. Eredetileg a
lovasiskolát sem erre a célra hozták lét
re, hiányoztak a szükséges feltételek,
az ott dolgozóknak nem voltak tapasz
talataik és kapcsolataik. A kft vezetői
végül úgy döntöttek, bérbe adják az is
tállókat a lovakkal együtt. Hosszas tár
gyalások és egyezkedések után sikerült
egy olyan, távolról jött vállalkozót ta
lálni, aki mindent megígért, aztán sem
mit sem tartott be. A legjobb lovakat el
adta, a bérleti díjat pedig egyszerűen
nem fizette.
A történet következő fordulata, mint
az bizonyára nem meglepő, a privatizá
ció lett. Úgy tűnt, ehhez szerencsésebb
kézzel nyúltak. A lovasiskolát, az üdü
lőházat, a hajdani szikrai KISZ-tábort a
mellette lévő irodákkal és étteremmel
egy német házaspár vette meg. Igaz, az
egész ingatlan-együttest nyolcvan mil
lió forintra értékelték, végül tizenhá
rom és félért sikerült eladni, de a ma
gyar állam csak megszabadult tőle. Je
lentkezett egy magyar érdeklődő is, ám
ő csak a lovasiskolát akarta megvenni,
annak külön értékesítését viszont a pri
vatizációs főhatóság nem engedélyezte.
Krámer úr és neje - aki egyébként ma
gyar származású - elég furcsa párnak
bizonyult. Alig telt el néhány hónap,
szinte mindenkivel összevesztek, aki
csak élt és mozgott a környéken. Leg
először a korábbi bérlővel, aki egy da
rabig még birtokon belül volt. Állítása
szerint őt Krámerék életveszélyesen
megfenyegették, mert azt akarták, hogy
minél előbb eltűnjön. Egy elhullott csi
kót, mivel őt tartották az állat pusztulá
sáért felelősnek, beletettek az ágyába.
Az üdülőház gondnoknője, aki a priva
tizációs szerződés szerint maradhatott
volna a szolgálati lakásban, annyira ret
tegett már az állandó zaklatások és fe
nyegetések miatt, hogy inkább elköltö
zött a fiához, és panaszt tett a rendőrsé
gen. Az alkalmazottak szinte hetente
váltották egymást, oly nehezen viselték
a tulajdonosok modorát. A házaspár vi
selt dolgaival, a sajtó is foglalkozni kez
dett, a Mai Nap-ban hosszú riport jelent
meg róluk. Amikor a férj pisztolyával
belelőtt egy presszóban a pultba, rend
őrségi ügy lett a dologból. Tiltott fegy
verhasználatért eljárás indult ellenük.
Krámerék kénytelenek voltak megis
merkedni a kecskeméti fogdával, ami
ért nagyon megorroltak Magyarország-,
ra.
A házaspár, amint tehette, sürgősen
távozott hazájába. Az eljárást így nem
lehetett folytatni. Visszatérni nem mer
tek, megállapodtak egy kecskeméti or
vossal, aki maga is foglalkozott lovak
kal, hogy távollétükben gondját viseli a
lovasiskolának. Az eredeti állományból
már kevés állat volt meg, de Krámerék
sok lovat összevásárolva, harminc-har

mincötre növelték
a létszámot.
A tragikomédia,
amin akár jót szó
rakozhatunk is, in
nen fordult drámá
ba. Legalábbis a
lovak számára. Aki
egy évvel Krámerék távozása után
Kisfáiba tévedt kevesen
voltak
ilyenek -, borzadva
menekült. Csonttá
soványodott, apatikus állatok álldo
gáltak az istálló
ban, már a fejüket
sem fordították a
belépő felé. Egyik
másik ló menni
sem tudott, mert
időtlen idők óta
nem
körmölték
meg. Volt, amelyik
egyszerűen éhen
halt a jászol előtt.
Egy vemhes kan-

Kisfáiban sokan megfordultak a lovasiskola fénykorában

A német tulajdonosok hazaszöktek, lovaik pedig sorra hullottak el az éhezéstől
cát, amelynek a hasában pusztult el a
csikója az éhezéstől, a fegyveres őr lőt
te fejbe, mert nem bírta nézni az állat
szenvedését. (Furcsa, hogy takarmány
ra nem volt pénz, fegyveres őrző-vé
dőkre mégis akadt!) Az agonizáló álla
tokat kihúzták az istállóból, és megvár
ták, míg maguktól kiszenvednek. A te
temeket a lovasiskola területén földel
ték el, valószínűleg ma is ott vannak. A
környékbeli állatorvosok már ki se
mentek. Egyrészt, mert nem bírták néz
ni az állapotokat, másrészt, mert éhező
állatokon mit segít az orvos?
Két-három lovász tengett-lengett a lo
vak körül. Az ő helyzetük valamivel
jobb volt, fizetést ugyan nem kaptak,
de ennivalót legalább hoztak nekik.
Mindenesetre keserű sorsuk feletti bá
natukban nem nagyon értek rá a lovak
kal törődni.
Néhány felháborodott állatbarát meg
próbált tenni valamit. Volt, aki a forró
nyári napokon helvéciai tanyájáról járt
át megitatni az alsó karámba száműzött
lovakat. Akadt, aki a titokban készített
fotóit elküldte Krámernének, hogy leg
alább tudja, mi történik kecskeméti bir
tokán. Más a hatósághoz fordult. Az
önkormányzat mosta kezeit. Az állat
egészségügyi állomás hivatalból kikül
dött egy állatorvost, aki írt egy levelet a
megbízottnak: ejnye-bejnye, nem vala
mi szépek itt az állapotok, és ne temes
sék a dögöket a lovasiskola területére,
mert az tilos... Egy fiatal rendőr, aki
maga is lovas ember, elemi erejű felhá
borodásában feljelentést tett állatkínzás
miatt. A megyei lovasszövetség tanács
talannak bizonyult. De megkeresett egy
országos állatvédő egyesületet, igaz, ők
se jutottak semmire. Ez itt nem Anglia,
s akkoriban még állatvédelmi törvény
sem volt Magyarországon. Valójában

pénz kellett volna, sürgősen, de az nem
akadt, mert húsz ló takarmányozása na
gyon sokba kerül. Krámemé közben
vadul telefonálgatott magyarországi is
merőseinek, de a korábbi tapasztalatai
miatt senki nem akart szóba állni vele.
Végül az állatvédők a nyilvánosság
hoz fordultak. Az Ablak című tévémű
sor munkatársa megrázó riportot készí
tett a kisfái lovasiskoláról. Telefonon
meginterjúvolta a német tulajdonosnőt,
és nyilatkozott az itteni megbízott, a
kecskeméti orvos is. Nem derült ki, ki
nem mond igazat: Krámemé, aki azt ál
lította, hogy rendszeresen küldte a lo
vak tartására a pénzt, vagy a megbízott,
aki viszont azt, hogy nem kapta meg.
Egyik nyilatkozó sem érezte magát hi
básnak a lovak szenvedése és pusztulá
sa, az embertelen körülmények miatt.
A történet ezután újabb fordulatot
vett, már-már krimibe illőt. Az Ablak
adását
követő
két
napon
a
lovasiskolából eltűnt valamennyi ló. A
környékbeliek szerint egy részüket te
herkocsikon vitték, más részüket lábon

hajtották el, méghozzá Kecskemét irá
nyába. Állítólag egy ismert, más állattenyésztési ágazatban érdekelt vállal
kozó vitette el az állatokat, mondván: a
németek nagyobb összeggel tartoztak
neki.
A rendőrség talán nyomozott, talán
nem, történetünk szempontjából ez
nem is lényeges. Krámemé akkor nem
mert Magyarországra jönni, állítólag
ügyvédet sem talált, aki képviselné. így
talán sose fogjuk megtudni, elsikkasz
totta-e a pénzt a megbízott, vagy nem is
volt mit elsikkasztani. Folyt eljárás el
lene, de semmit sem sikerült bizonyíta
ni. Hogy mi lett a lovakkal? Egy részük
talán vágóra került, egy részüket talán
eladták, egy részük bizonyára a vállal
kozónál maradt. Szenvedéseik talán vé
get értek.
Ennyi a privatizációs történet.
Krámemé néhány hónapja- állítólag az
Interpol segítségével - ismét járt Ma
gyarországon, ismét vendégeskedett
egy kicsit a rendőrségi fogdában. Aztán
hazament. Elengedték, mert végülis
nem ő lövöldözött, a férjét viszont nem
találják. Magyarországi befektetését a
házaspár egyébként nem akarja felszá
molni. A magyar vállalkozó, aki szeret
te volna megszerezni a lovasiskolát,
vett egy tanyát Kecskemét környékén,
s azóta felvirágoztatta.
A telepen ma az enyészet az úr, az is
tállókból már minden mozgathatót el
vittek. Az épületeket elöntő szemétben
csak a szél motoz. Ember nem szívesen
megy oda. Éjszakánként talán hajdan
volt lovak árnyai járnak az összetört
boxok, strajfák között, emlékezve rá,
hogy itt valaha szerették őket, és zajlott
az élet.
Volt egyszer egy lovasiskola Kisfái
ban. Béke poraira?

Évekkel a privatizáció után nemcsak a lovak, a telep is halott

Csillagnéző
A csillagászati tavasz március 20-án
reggel kezdődik; ekkor éri cl a Nap ta
vaszpontot, amely a Kos jegy kezdete.
KOS. A Kos uralkodójának, a Marsnak
átvonulása a jegyen ebben a hónapban
már csak a márciusi születésűeket érinti.
Az energikus bolygó hatására megnő a vi- j
talitás, könnyebbé válik a döntés, határozottabbá a viselkedés. Érdemes belevágni
nehéz feladatokba, de nem kellene túlfcszíteni az íjat. BIKA. Türelmes küszkö
déssel párosuló jókedv, kissé visszafo
gott gyarapodási vágy, óvatosság, feszes
napirend - ilyen hatásokkal járhat a Bikák
számára, hogy a Jupiter és a Szaturnusz a
jegyükben jár. Az áprilisi születésűek rá
adásul az utolsó héten a szerelmeskedés
hez is többletenergiát kapnak a Marstól, §
de ugyanez a konstelláció arra is int, hogy
óvakodni kell a hirtelen haragtól. IK
REK. Ha az Ikrek jegyűek az év elején a
hivatásukkal törődtek inkább, most saját
énjükkel kell foglalkozniuk. Ajúniusi szü
letésűekkel még az is előfordulhat, hogy
partnerválságba gubancolódnak, de leg
alábbis erősen törik a fejüket egy ötletes
megoldáson, amivel a párhuzamos kap
csolatok szövevényéből kikeveredhetnek.
RAK. A Mars felélénkíti a Rák jegyűeket,
akik ebben az időszakban többnyire a
pénzkereső munkára koncentrálnak. így,
tavasztájon ez csak akkor jár sikerrel, ha
vitaminokkal is ellátják szervezetüket és
ésszerűen hasznosítják többletenergiáju
kat. Nem árt óvatosan bánni az éles szer
számokkal és a forró ételekkel. OROSZr
.
LAN. A pesszimizmust gerjesztő Szatur
nusz már jó ideje nyomasztólag hat az
Oroszlánok egy részére, ehhez hozzájárul
a Jupiter hatása, amely az események túldramatizálására hajlamosít. Ráadásként
következik március utolsó harmadában a
harciaskodó Mars befolyása. Mindez leg
inkább a családban (és ellenpólusként a
hivatásban) okozhat gondokat. Türelem!
SZŰZ. A tehetség kibontakoztatására, az
alkotásra hangolt Szüzeknek egyúttal át
kell esniük a teremtéssel járó kétségeken,
kínlódáson is. Különösen a hónap első fe
lében nehezen találják meg az összhangot
a másik nemmel, de ez a diszharmónia a
tevékenység motorjává is válhat. MÉR
LEG. Apró hétköznapi problémákkal,
munkahelyi gondokkal találkozhatnak eb
ben a hónapban a Mérleg szülöttei. Az
időjárásnak megfelelő öltözködésre nekik
kettőzötten kell figyelniük. Ha partnerkapcsolatuk átmenetileg zátonyra fut is, a
következő dagály kiszabadítja hajójukat.
SKORPIÓ. Hétköznapjait is a Jupiter és
a Szaturnusz befolyásolja: mindkettő
szemben áll születési Napjukkal. Nehéz
megvalósítani a terveket, újabb és újabb
akadályok bukkannak fel, s ez depresszió
hoz vezethet. Ennek csalóka ellenszere az
alkohol és a kicsapongás, de ha mégsem
j tudja megtartóztatni magát, legalább le
li gyenek kéznél a másnaposság ellenszerei.
NYILAS. A jegy a hetedik házba, a párkapcsolatok és üzlettársi kapcsolatok,
nyílt vitás ügyek, perek életterületére esik
ebben a hónapban. Az itt haladó Plútó ha
tására a Nyilas jegyűek most ezeknek a
végére igyekeznek pontot tenni, talán még
azon az áron is, hogy végleges szakításra
' szánják el magukat. BAK. A Bak jegyüeknek hasonló gondjuk lehet, mint a Rá
koknak. Ok is sok plusz energiát kapnak a
Marstól, de náluk ez inkább a szerelmi
életben hat feszítőén, esetleg később át
változik kalandvággyá. Mindkettőt át le
het azonban emelni szellemi síkra, s ez jó
tékony hatással lehet a hivatásbeli tevé
kenységre. VÍZÖNTŐ. Akkor követi el
az ember a legnagyobb hibákat, amikor
boldognak és gondtalannak érzi magát.
Nem érdemes hosszú távú, komoly dönté
seket hozni ebben az időszakban, s leg
jobb, ha kétszer is meggondolja, mielőtt
kimondja véleményét. Ha így tesz - bár
milyen nehéz is megfogadni -, elégedett
lehet a végeredménnyel. HALAK. Talán
a Halak érezhetik magukat legjobban eb
ben a hónapban: őket nem háborgatják a
nagy planéták fényszögei. A Vénusz azon
ban átvonul Napjuk felett, így ez az idő
szak alkalmas arra, hogy szórakozzon és
másokat is szórakoztasson. Csak a pénz
tárcára kell ügyelni, mert a Vénusz kissé
hajlamosít a költekezésre.
L. A.

K e csk em éti k özéleti

Szépek, csinosak, jókedvűek és a röp
labda szerelmesei. Ők a Kecskeméti
Röplabda Club női csapatának játéko
sai. Tavaly a 10. helyen végeztek a baj
nokságban. Évek óta az Extraliga kü
szöbén topognak, de eddig még nem si
került bejutniuk az első 8 közé. Jelenleg
az alapszakasz 2. helyén állnak. A csa
patról, a szakosztály életéről, a múltról,
a jelenlegi helyzetről, a jövő terveiről
Dunszt István, a női szakosztály alapító
ja, a KRC elnökségi tagja számol be az
olvasóknak.
- Mikortól beszélhetünk kecskeméti
női röplabdáról?
1971-ben, a Kodály iskolában kezdtem el
a röplabdával foglalkozni, csapatot építeni,
majd a Kada Elek Közgazdasági Szakkö
zépiskolában folytattam. 1974-ben felju
tottunk az NB II-be. Öt év múlva megnyer
tük a bajnokságot és így 1980-ban már a
legjobbak között szerepelhettünk. 1985-ig
voltam az NB I-es csapat edzője, majd át
adtam a kispadon a helyemet Rapcsányi
Istvánnak. Aztán hét évig Szappanos Tibor
következett és az idei szezontól ismét
Rapcsányi edzővel
készülnek a lányok.

kertben" dolgozó embereknek köszönhető.
Ha nem kaptunk érte pénzt, akkor is vak
hittel, lendülettel csináltuk. 1995-ben
Szappanos Tibor irányításával megnyerte a
csapat az NB II,-es bajnokságot és így újra
felkerültünk az első vonalba. Czéh Ágnes,
Dunszt Orsolya, Körmendi Ilona, Szabó
Rita, Szikszai Barbara és Vasadi Judit vit
ték vissza a csapatot az NB I-be és az ő ér
demük, hogy megragadtunk ott.

- Évek óta megcsillan az Extraliga le
hetősége a csapat előtt...
Többször játszottunk már osztályozót, ott
álltunk a kapujában a feljutásnak, de eddig
még nem tudtunk élni a lehetőséggel. Pon
tosan nem tudjuk, mi lehet az oka: lehet
szakmai, emberi, lehet a csapat sajátos öszszetétele, okozhatja bizonytalanság vagy
félelem attól, hogyha nem jutunk fel, nem
kapunk támogatást. Az utolsó lépés még
hiányzik. A mai sportéletben igen erős a
"rizikó faktor": vagy igen, vagy nem; ha
igen, akkor minden, ha nem, akkor
mindennek vége! Ez a mai üzleti világ jel
lemzője, és ez nem jó, mert hisztérikus

Az 1995-ben NB I-be visszajutó csapat tagjai Szappanos Tibor edzővel

Dunszt István, aki kedvtelésből rajzol
és fest, könyveket illusztrál. Ezt a
karikatúrát önmagáról a Köztér
olvasóinak készítette.

- Hogyan jelle
mezné a szakosz
tályt?
Én mindig arra
gondolok, amikor a
női röplabdáról van
szó, hogy az egy "vi
rágos kertje" a vá
rosnak. A labdajá
tékok közül talán a
A KRC női röplabda szakosztályának edzői: Rapcsányi István, Szabó László, Dunszt István, Dunszt
legnőiesebb, nem
Istvánné, Kormos Edit, Szappanos Tibor, Dunszt Orsolya, Farkas Mihály
kerül olyan iszonya
tosan sok pénzbe, de
erőnk, mert jó gyerekanyagú kecskeméti
meghálálja a szeretetet. A sportbarátság, az hangulatot eredményez. A nagy felelősség és város környéki iskolákban vagyunk bir
igyekezet, az ügybuzgóság jellemzi a mun ott vibrál a lányokban: ha nem jutunk be, tokon belül. Itt mindenhol szakosztályér
kánkat, és a lányok hozzák az eredménye akkor jövőre meg fog szűnni a szakosztály dekelt testnevelő tanárok- vannak. Mindig
ket a városnak. Büszkék vagyunk erre a és ez sajnos a mi köreinkben gyakran el is számíthatunk a szülők segítségére is. Tu
"virágos kertre", hiszen a tavalyi 10. he hangzik.
lajdonképpen olyanok vagyunk, mint a
lyet, az utánpótlás helyezéseket, nagyon
hétfejű sárkány: nem lehet elpusztítani,
- Ebben a szezonban mi az elvárás?
szerény önkormányzati támogatás mellett
mert nagy erőt jelent az, hogy a diákspor
Rapcsányi István, új edzőként határozott tot össze tudjuk kovácsolni az egyesületi
(3,2 M) az elszántságunkkal tudtuk elérni.
Sajnos a női röplabda egy kicsit mostoha lendülettel az Extraligába jutást célozta sporttal. Ott vagyunk ezekben az iskolák
gyermeke a városnak, a pénzosztásnál meg. Most fejeződött be az alapszakasz, ban a röplabda érdekeltségű tanárokkal,
minket rendszerint a második vonalba so ahol a 2. helyet szereztük meg. Ez azt je sportszerető kollégákkal. Ennek köszönhe
rolnak. Pedig a röplabdában az NB I nem lenti, hogy következhet a rájátszás. A leg tő, hogy most már harmadik éve a régi ki
az, hiszen az Extraligában csak nyolc csa jobb 8 közé jutásért a Kaposvárral fogunk magasló utánpótlás eredmények ismétlőd
pat szerepel és egy versenyévadban az csatázni. Március 3-án játszunk idehaza az nek. Egy NB I-es csapat fenntartásához
alapszakasz után, még van esély a legjob Árpádvárosi Sportcsarnokban.
szükséges, az MRSZ által kötelezően előírt
bak közé bekerülni.
versenyeken ma már minden korosztály
- Milyen az utánpótlásnevelésük?
ban az élvonalhoz tartozunk, a döntőkbe
- Az elmúlt több mint negyed évszázad
A mi igazi erőnk az utánpótlásunkban jutunk. Az éveleji junior ezüstérem után
alatt melyik volt a legnehezebb időszak? van, a kezdetektől erre építünk. A csapa most az OIK-ban is a második helyen vé
A rendszerváltás mind emberileg, mind tunkban saját nevelésű játékosok játsza geztünk. Válogatottjaink vannak az ifjúsá
anyagilag nagyon megtépázott bennünket. nak. Mi kecskeméti lányokkal, a saját ne gi, a serdülő és a gyermek korosztályban
Mélyponton voltunk. Ebben az időszakban velésű gyerekeinkkel küzdünk ebben a ha is. Úgy gondoljuk, hogy ezek az utánpótlás
még Izsák színeiben is játszottunk. De át talmas harcban. Eddig is az utánpótlásunk eredmények és az NB I-es felnőtt csapa
vészeltük ezt a pár évet és ez a "virágos húzott ki a válságból és most is ez az igazi tunk 10. helyezése az arányokat illetően

nem kapott elég figyelmet az önkormány
zati támogatás elosztásánál. Pedig ahhoz,
hogy ez a mi kis "virágos kertünk" élni
tudjon és virágozzon, "öntözni" és szeretni
kell.

- A diákolimpiái versenyrendszerben
hogyan tükröződik a szakosztályi mun
ka?
Ha a diákolimpiái részvételt egyfajta
mércének tekintjük, akkor a kecskeméti is
kolák csapatai ezen a téren is kimagasló
eredméyeket érnek el. Ma már rendszere
sen előfordul, hogy a diákolimpiái orszá
gos döntőkön 2-3 kecskeméti csapat szere
pel. Ez megint tükre az utánpótlás
nevelésünk eredményességének, sikeressé
gének. A számokat illetően ugyan az ered
ményeink elmaradnak a fiúké mögött, de
azt hiszem, azért a lányok sem szégyen
kezhetnek.

- Mi az, amiben feltétlenül előre kell
lépnie a szakosztálynak?
Az évek során elhanyagoltuk a szakosz
tály menedzselését. A mai világban ezt
meg kell tanulni, és remélem még nem
késtünk el. Lépéseket kell tenni annak ér
dekében, hogy legyenek pártfogóink. Ezt
tudomásul kell vennünk, ebben bizony na
gyon rosszul állunk. Ennek érdekében ren
deztünk karácsony előtt egy összejövetelt,
egyelőre nem túl nagy sikerrel. Meghív
tunk egy-két olyan embert, aki talán tudna
segíteni a szakosztályon. Sajnos, a meghí
vottak közül többen nem jelentek meg. Le
het, hogy az időpont sem volt túl szeren
csés, de ezt nyílván nem szabad abbahagy
ni, ezzel még törődni kell, tovább kell pró
bálkozni, mert ma már a sportszervezésnek
ez is nagyon fontos területe.

- A kecskeméti röplabdások mindig
"híresek" voltak az összetartásukról...
A női szakosztály részéről már évek óta
nagyszabású találkozókat rendezünk, ame
lyeknek Rapcsányi Pista a főszervezője.
Ezekre összehívjuk a régi játékosainkat.

Tavaly májusban közösen rendeztük meg a
fiúkkal ezt a "bulit". Nagyon nagy az ér
deklődés, sok ember jön el. Ilyenkor derül
ki, hogy mennyi röplabdást neveltünk.
Nyáron, Izsákon szoktunk edzőtáboroz
ni. Sátorban alszunk, az edzések mellett jó
kat játszunk, bolondozunk, énekelünk, jól
szórakozunk. A hangulat mindig remek.
Együtt táboroznak a legfiatalabbak a leg
idősebbekkel. A kicsik látják a nagyokat és
ez a nevelés szempontjából igen hasznos.
Az évek során rengeteg fényképet készí
tettünk, gyűjtöttünk. A szakosztály történe
tét eddig négy album örökíti meg.

- A Dunszt név elválaszthatatlan a
kecskeméti röplabdától...
Nálunk majdnem az egész család a röp
labdával foglalkozik. Ez jó is meg rossz is.
Természetesen azért jó, mert így több
időnk jut a sportágra, tudunk egymásnak
tanácsot adni. Elég, ha csak annyit mon
dok, hogy nyaralás, horgászat közben na
gyon nagyokat lehet beszélgetni a röplab
dáról. Szegény édesanyám, - már nem él-,
a családi összejöveteleken mindig azt
mondta: "Csak a röplabdáról ne beszélje
tek!" Ma már a nővérem vette át ezt a sze
repet. Szeretett sportágunk így zavarja
meg a családi élet békéjét. Egyszóval a
röplabda összeköt bennünket, de sajnos bi
zonyos vonatkozásban kellemetlen hatása
is lehet. Az, hogy a lányunk is röplabdázik,
testnevelő lett, spontán alakult így. Mi sze
rettük volna őt humán vonalon elindítani,
de ő inkább a sport világát választotta.
Most már hatodik éve tanítunk együtt a
Református Kollégiumban. Ennyi év után
elmondhatom, hogy ennek sokkal több az
előnye, mint a hátránya. Nagyon jól szót
értünk egymással. Tartja bennem a lelket,
segít megújulni, ha elfáradok. Az, hogy a
családom a sporttal, a röplabdával foglal
kozik, csodálatos dolog.

írta:
Zsámboki Anna
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A hagyományoknak megfelelően idén
is megrendezésre került Kecskeméten a
birkózó utánpótlás egyik legrangosabb
eseménye a Garaczi Sándor-emlékverseny. A nemzetközi kötöttfogású serdülő
és diák korcsoportos viadalon 34 szak
osztály 290 versenyzője vett részt. A leg
jobb hazai egyesületeken kívül Zentárói
és Marosvásárhelyről is érkeztek csapa
tok. A marosvásárhelyi kapcsolat egé
szen új keletű. Nagy örömmel vettük,
hogy eleget tudtak tenni a meghívá
sunknak. Reméljük, gyümölcsöző lesz
ez a nemzetközi kapcsolat. A vendégek
emelik ennek az óriási létszámú ver
senynek a színvonalát és a gyerekeknek
nem mindegy, milyen mezőnyben sze
reznek tapasztalatokat - mondta el la
punknak Szabó István, a KTE birkózó
szakosztályának vezetője.
- Milyen csapattal léptünk szőnyegre?
A KTE utánpótlása 35 versenyzővel
mérlegelt. Mindenkit elindítottunk, hiszen
ez most költségeiben nem jelent többletki
adást. Kihasználtuk a lehetőséget. ígéretes
az utánpótlásunk, jól szerepeltek a gyere
keink. A pontversenyben a 2. helyen vé
geztünk a Szombathely mögött.

- Kik voltak a legeredményesebbek?
Zelei Gábor, Dömötör László és Dajka
Richárd nem talált legyőzőre. Második he
lyezést ért el Váradi Csaba, Rónai Gergő
és Róna Krisztián, Dajka Zsolt pedig
bronzérmet szerzett.
- A fiataloknak ez nagy erőpróba volt, de
még hosszú út áll előttük. A idősebb ver
senyzők közül a legjobbak számára a kö
zelgő olimpia jelenti a csúcsot. Lesz-e
kecskeméti olimpikon?
Igen, Deák-Bárdos Mihály a kötöttfogásúak 130 kg-os súlycsoportjában és Majo
ros István az 57 kg-osok között már meg
szerezte a kvótát. Ők Szegedről igazoltak
a KTE-be. Az FTC-ből érkezett hozzánk a
97 kg-os Gelényesi Nándor, aki a korosz
tályában már mindent megnyert, amit le
hetett. Serdülő, ifjúsági és junior világbaj
nok volt és most lehetősége van az olimpi
ai részvételre. Jelenleg a 8. helyen áll, így
már csak egy helyet kell előrelépnie. Hu
nyadi Zsolt, aki Kanadából jött Kecske
métre, szintén esélyes a kiutazásra. A 69
kg-osok szabadfogású küzdelmében a 812. helyről további két verseny reméljük
elég lesz a 7 közé jutáshoz és indulhat az

olimpián. Még egy ígéretes versenyzőt
igazoltunk Szegedről. Ettől az évadtól az
1998-as junior EB ezüstérmes Kiss Tamás
is a KTE színeiben birkózik.
- Hogyan sikerült a fenti versenyzőket
Kecskemétre igazolni?
A Szegedi Birkózó Egylet négy éve ala
kult az ország legjobbjainak "összevásár
lásával". Tavaly nyáron viszont anyagi
okok miatt az egyesület léte veszélybe ke
rült, majd meg is szűnt. A versenyzőik
együtt szerettek volna eligazolni. Ezen in
formációk birtokában kezdtem el a szerve
zést. Megkerestem dr. Szécsi Gábor pol
gármester urat, aki biztosított arról, hogy
mellettünk áll - tárgyaljak. A tárgyalások
sikerrel jártak. A folytatásban, amire ígére
tet kaptunk, teljesült. Az anyagi háttere
meglesz ennek a vállalkozásnak. Jelentő
ségéhez képest azonban nem túl sok pénz
be kerül ez a dolog. Kecskeméten még so
hasem volt ilyen lehetőség, hogy ennyi
kész versenyzőt igazoljunk. Jelenleg ketten biztos, de lehet, hogy többen is ott
lesznek Sydneyben. Április végéig ez ki
derül. Ezekkel az igazolásokkal egyébként
annyira felerősödtünk, hogy idén a felnőtt

CSB bajnokesélye
sei vagyunk. 15 éve,
a nulláról indulva
kezdtem el ezt a
munkát. Azóta fel
nőtt egy generáció,
köztük a saját fiam
is. Úgy gondolom,
hogy ez a mostani
lehetőség a sportve
zetői pályafutásom
csúcsa lehet.

Szabó István és Gyarmati Ferenc
Marosvásárhelyről jöttünk.
Kecskeméten már többször jártam, de
versenyen most vagyok itt először. mondta Gyarmati Ferenc, a Marosvá
sárhelyi Sportiskola birkózó szakosztá
lyának érdemes tanára. A testvérvárosi
kapcsolat keretén belül került sor erre a
meghívásra. A kecskemétiek már voltak
nálunk tavaly decemberben. Ott szabad
fogásban versenyeztünk. Marosvásárhe
lyen a tradíciókból eredően csak szabad
fogással foglalkozunk. A gyerekek ezt
szokták meg. Ezért is csúszott be néhány

szabálytalanság itt a kötöttfogásban. Az
utazásunk sokáig kétséges volt, mert
odahaza tavaly március óta nem kap
tunk támogatást, nincs pénz a sportra,
így csak 8 sportolóval érkeztünk. A gye
rekek és mi edzők, kísérők is magunk áll
tuk az utazás költségeit. A vendéglátásért
a helyieknek tartozunk köszönettel. A
Bolyai Kupán már itt voltak a kosarasa
ink és most hoztam egy levelet a kecske
méti úszó szakosztálynak. Velük is sze
retnénk felvenni a kapcsolatot és tovább
mélyíteni a testvérvárosi összetartást
Kecskemét és Marosvásárhely között.
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KÉPVISELŐK, KÉPVISELŐFÁNKKA
A Máltai Szeretetszolgálat a Pia
rista Gimnáziumban rendezte ha
gyományos farsangi bálját. Itt kap
tuk lencsevégre dr. Horváth Zsolt és
Nyitray András országgyűlési kép
viselőt. Képviselőfánk evés közben
egyeztünk meg, hogy rendszeresen
beszámolnak a Köztér hasábjain is
egy-egy hónap fontosabb eseménye
iről. íme, az első alkalom. (Termé
szetesen ezt a lehetőséget felajánl
juk valamennyi, kecskeméti illető
ségű, kötődésű országgyűlési képvi
selőnek, aki ezzel élni kíván.)
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A Miniszterelnöki Hivatal
nemrégen kinevezett államtit
kárának, dr. Horváth Zsolt
kecskeméti országgyűlési kép
viselőnek kérdésünk így szólt:
segíti vagy hátráltatja új megbí
zatása Kecskemét érdekében
végzett képviselői munkájában?
- Időbeosztásom lényegében
nem változik, mert eddig is na
pi 12-13 órát dolgoztam, ez már
a fizikai teherbírás határa. A hét
nagyobb részét kell Pesten töl
tenem, de gyakorlatilag a képvi
selői munka eddigi jellege és
rendje is ezt követelte. Úgy ér
zem, ez az új beosztás segíteni
fogja képviselői feladataim si
keres ellátását is.
Melyek az államtitkári munka
már most közelálló és melyek a
tanulandó részei?
-Az egészségügy, a szociálpo
litika és az oktatáspolitikából a
szervezési feladatok zökkenőmentes átmenetet jelentenek.

Amit keményen és gyorsan meg
kell újként tanulnom, azok az
államigazgatási eljárások, szin
tek és egyéb idevágó ismeretek.
Milyen konkrét, Kecskeméthez
kötődő képviselői ténykedése
volt az elmúlt hetekben?
- Eljártam a Nemzeti Kulturá
lis Örökség Minisztériumának
pályázatára benyújtott két ügy
ben is sikerrel. A Református
Kollégium Zsolnay porcelánból
készült címerének felújítására
1,6 millió, a Mária kápolna
melletti Szentek szoborsétányá
nak egyes szobrai restaurálására
pedig másfélmillió forintot
nyert a város ill. az említett egy
házak.
Megemlíteném, hogy Szécsi
polgármester úrtól elkértem
azoknak a folyamatban lévő
olyan kecskeméti ügyeknek a
listáját, amelyek érdekében
segítőleg eljárhatnék - és ezt
majd teszem is.

Nyitray András országgyűlési képviselő az elmúlt
időszak egy kevésbé látványos, de sok konzultációt és
intézést igénylő munkájaként a honvédség stratégiai
felülvizsgálatában való részvételét említette elsőként.
A haderőreform a kormány és a nemzetbiztonsági bi
zottság elé most kerül, és ez Kecskemétet is érinti.
- A kecskeméti repülőtér a NATO kompatibilis fej
lesztés kiemelt körébe esik. Technikailag a legkorsze
rűbb reptér lesz, de jelentős előrelépés várható a sor
állomány elhelyezési körülményeiben, a hivatásosok
lakás- és bérezési helyzetének javításában.
A ROVKI (repülőorvosi kutatóintézet) marad a hon
védelem kebelében, de a Honvédkórház a Megyei
Kórházhoz kapcsolódik majd. Tehát szükség van a ka
pacitására és az ott dolgozókra, csak a párhuzamossá
gok fognak megszűnni! Ezt az egész folyamatot sze
retnénk gyorsítani, hiszen az új főigazgató kinevezése
az elnyert 1,2 milliárd forint beruházási tervezése és a
folyamatos gyógyító munka is ezt kívánja.
- Megemlítenék egy közelmúltbéli egyéni esetet is.
Egy tizenéve Vajdaságból áttelepült állampolgár ál
lamközi egyezményen alapuló nyugellátása egyre rit
kábban és csökkenő összegben érkezett az ismert ju
goszláviai helyzet miatt. Gyakorlatilag jövedelem nél
kül maradt, önhibáján kívül. Sikerült a nyugdíjbiztosí
tóval átmeneti megoldást, segítséget találni számára.

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT

Dávod és Budapest között
Dávod - termelőszövetkezeti közgyűlés és Budapest között félúton, az MSZP me
gyei elnökségi ülése előtt tartott sajtótájé
koztatót Szekeres Imre, a parlament költ
ségvetési bizottságának elnöke és dr. Ba
logh László, mindketten MSZP-s országgyűlési képviselők.
Szekeres Imre statisztikai adatok sorával
szemléltette, hogy az Alföldön élők meny
nyi szempont alapján - infrastruktúra, jö 
vedelmek, stb. - vannak hátrányos helyzet
ben az ország más részein lakókkal szem
ben. (Közbevetőleg örömmel nyugtázta,
hogy Orbán Viktor visszautasította Jörg
Haider véleményét, mely uniós csatlako
zásunkat bérszínvonalunktól is függővé
tenné.) Igazságtalannak tartja azt is, hogy
a személyes jövedelmeket tekintve a leg
alacsonyabbak 10%-a a keresetek összes
ségének 3%-át, míg a legmagasabbak
10%-a az összjövedelmek 27%-át tudhatja
magáénak. Az Alföldet sok probléma sújt
ja. A vonalas közlekedési hálózatok itt a
legrosszabbak. Az MSZP nem az autópá
lyákat, csak a legkritikusabb szakaszok
négysávossá tételét szorgalmazza. Megol
datlan a szennyvízkérdés, mely szintén
EU feltétel.
A legnagyobb, az agráriumot sújtó ve
szélynek a kisgazdák igazi érdekeit figyel
men kívül hagyó Kisgazda Pártot és a
négy évszakot nevezte. Szerinte a felelőt
len politizálásnak e területen legalább fél
évtizedes visszaesés lesz a következmé
nye.
Az idei támogatások jó részét tavaly elő
re elköltötték, az idei prioritások közül pe-

dig iróniával idézte az anyakecskékre és a
vadasparkokban tartott szarvastehenekre
vonatkozó "címzett" tételeket.

A felsorolt anomáliákért az MSZP sze
rint végső soron a miniszterelnök a fele
lős. A Tisza ciánszennyezés utáni reorga
nizációja érdekében az MSZP parlamenti
kezdeményezést fog tenni az egyes tárcák
összehangoltabb ténykedése érdekében.
Április 27-én, Szolnokon országos, tudo
mányos Alföld konferenciát szerveznek,
de nem csak MSZP-s résztvevőkkel.
A Köztér kérdésére elmondta még,
hogy az MSZP arra törekszik, hogy a köz
élet egészén belül a társadalom fontos
csoportjai (pl. nők, fiatalok, kisebbségek
stb.) garantált és biztos képviselethez jus
sanak. Ehhez az MSZP belső szabályaiban
már a legfontosabb lépéseket megtette.
Balogh László nehezen palástolt indula
tokkal számolt be - kérve a nyilvánosság
segítségét is - arról, hogy létszámcsökken
tés címén, de kitapinthatóan politikai
szándékkal tizenöt főt elbocsájtottak a me
gyei önkormányzati dolgozók közül (mi
közben kilenc álláshely üres). A portástól,
telefonközpontostól a megyei főépítészig
terjedő listán szerepel tíz hónappal nyug
díj előtt álló ember, férj-feleség, három
gyermekét egyedül nevelő apa is. Köztük
többen olyanok, akik helyzetüknél fogva
saját érdekeik képviseletére, védelmére
nemigen képesek. Figyelmet kért arra vo
natkozóan, hogy szakemberek vagy „poli
tikailag megbízhatók41 kerülnek-e be a he
lyükre majd. Egy olyan munkahelyre, ahol
most a félelem légköre uralkodik.

Az Angolkisasszonyok Ward
Mária Leánykollégiuma, Peda
gógiai Szakközépiskolája és
Kollégiuma (6000 Kecskemét,
| Czollner tér 5. ) felvételt hirdet a
nyolcosztályos gimnázium iránt
érdeklődő negyedik osztályos le- §
ányoknak, valamint a négyosztá
lyos középiskolai képzés iránt érdeklődő nyolcadik osztályos lá1 nyok számára.
Felvételi időpontok:
5. G: március 4. de. 9 óra
9. P : március 11. de. 11 óra
Érdeklődni: a Kecskemét,
I Czollner tér 5. szám alatt, illetve
a 76/ 416-418-as telefbnszámon (
lehet 8.00 - 16.00 óráig.

Pedagógus bál
Örömmel értesültünk arról, hogy
Kecskemét megyei Jogú Város Okta
tási Bizottságának támogatásával és
az Optimus Verus Bt. szervezésében
az év farsangi szezonját a Pedagógu
sok Bálja zárja. Kitűnő alkalom ez ar
ra, hogy a város különböző oktatási
intézményeiben dolgozó nevelők, ok
tatók találkozzanak és hogy e hivatást
jobban elismerjék, képviselőinek a
megbecsülése növekedjék.
A bál helyszíne a Kertészeti Főisko
la aulája, időpontja: március 10.

K ö z é le ti h ír
Az SZDSZ kecskeméti szervezete
most megtartott tisztújító taggyűlé
sén dr. Adorján Mihályt elnökké vá
lasztotta. Az ügyvivői testület tagjai
lettek: Nagy Ágnes, Péczeli József,
Rényi Károly és Garaczi János.

A MIEP rendezésében, nyílt fóru
mon dr. Szécsi Gábor előadást tart
Kecskemét fejlesztési elképzeléseiről
március 2-án (csütörtök) 17 órakor a
Batthyány u. 2. alatti helyiségben.
A Rotary klub rendszeresen támo
gat különféle szervezeteket. A kará
csonykor összegyűjtött hetvenezer fo
rintos adományt Fehér Dezső elnök
(balról) adta át az Autisták Oktatásáért
Alapítványt képviselő Bársony Ist
vánnak és Szenek Mónikának.

A kecskeméti jogásznapokon meg
jelent a szakma számos neves képvi
selője. Képünkön többek között Dá
vid Ibolya miniszter, Kecskés László
professzor, Kilényi Géza alkotmányjogász, Gönczöl Katalin ombudsman
és Solt Pál Legfelsőbb bírósági elnök.

Köztér az interneten
A http://www.kecskemet.info.hu
címen találhatják meg. E-mail-en is
várjuk Olvasóink véleményét, hoz
zászólását és írásait.
"Emilünk": kozter@kecskemet.info.hu

Nőnapi kérdések
Éva? Léda? Tünde? Krupszkája? Braun Éva? Laura? Anna Karenina? A
házmesternő? Julis néni, a szomszédasszony? Natasa, Tatjána, Olga? Ibsen
Nórája? Zalatnay Sarolta? Kalka Margit? Mónika, a lengyel szaxofonos? A
Vaslady? Lilla? A szexbomba? Abigél? Hófehérke? Bűnbánó Magdolna? A
király negyedik felesége? A diktátor hetedik szeretője? Égető Eszter?
Dómján Edit? Bajor Gizi? Flóra? Az anyám? Az anyósom? A lányom?
Sissi? Nagy Katalin cárnő? A titkárnő, a nagymama, az unokatestvér, a
szomszédasszony, az áruházi pénztáros, a manöken, a szerető? Mária, Eta,
Jolán, Eleonóra, Ilona, Katalin? Vagy Ruszlán szebbik párja, Ludmilla? Te
réz nővér? Aki fél évszázada Életem Párja? A rabszolgák utódja, Fekete
Asszony? A nő, aki égi gyermekét jászolban melengette? Zola hősnője, Na
na? Aphrodité? Mona Lisa? Bozsik néni, az örök kávéfőző? A Rákóczi té
ri ásítozó? A félegyházi ötös ikrek édesanyja? Pipás Pista, a nőbetyár? Do
bó Katalin? Kleopátra? Kodály legemberibb tanítványa,
Márta? Az Asszony, aki imádott fiát egyedül neveli? Panni
ka, a bolti eladó? Csinszka? Lőtte? Rebeka? Ofélia? A maj
dan megszülető Éva? A Nő?
Igen, ahány nő annyiféle...De jó, hogy nem kötelező ha
sonlítaniuk egymásra...
írta: Varga Mihály

CSÉSZÉNYIVÁROS
Február 16-án délután fél 5 kor kezdődött vol
na a TÉR Ifjúságsegítő Egyesület és a Hclpi
Ifjúsági Iroda "Garzon teaház" soron követke
ző programja. Csakhogy akkor éppen nyálas
eső szegte a kedvét azoknak a fiataloknak, aki
ket vártak a Széchenyi sétány 2-4 sz. ház föld
szintjének északi oldalán levő iroda-klub helyi
ségébe. Szabó Csaba (helpis-néven: Habi) nem
látszott kétségbeesettnek: az egyesület végülis
"felkínálja" a lehetőségeket a fiataloknak. Le
gyen az beszélgetés különféle témákról - a pénz
hatalmáról, a szexuális élet szokatlan formáiról,
a munkavállalás nehézségeiről. Egy biztos: tabu
téma nincs, mindenről szó eshet. Mielőtt arra a
következtetésre jutna bárki, hogy ott csupa ko
molytalan dolog történik, leszögezzük: éppen
az ellenkezője igaz. Csak a forma kötetlen, a
tartalom egyáltalán nem!
Vegyük például azt a lehetőséget, amit a
Széchenyivárosi Tankör jelent azoknak a diá
koknak, aki félévkor döbbentek rá, nem ártana
segítséget kapni a tanuláshoz. Persze, azoknak a
gyereknek, akiknek szülei képesek korrepetitort
állítani a szorgalom erősítésére, más a helyze
tük, mint az anyagiakban nem dúskálóknak.
Ám ha a szándék erős a jegyek javítására, vagy
minimál-programként a bukás elkerülésére, a 78 osztályosok jelentkezhetnek a Tankörbe. Az
egyesület pályázaton nyert pénze 30 diák szak
korrepetálására rendelkezésre áll.
Februárban megjelent a Széchenyivárosi If
júsági Akciócsoport (SZIA) ingyenes kiadvá
nya, amely a Csészényiváros nevet kapta, és
"lélekmelegítő információs kiadványként" hir
deti magát. Emlékezhetnek még sokan a dro
gokkal
foglalkozó
szenzációs
Helpikiadványra, hát lehetséges volt azt is überolni.
Pedig véresen komoly problémákkal foglalko
zik a lap végletesen humoros formában: képregényileg feldolgozva például a fiatalok problé
más helyzeteiből kivezető utat, - akár. Van ezen
a nyolc oldalon "panel réme" teszt, vicc, pályá
zati felhívás...

Szívből jövő örömmel ajánlom mindenkinek
(idősebbeknek is!), olvassák figyelmesen a gra
fikai ötletekkel feldúsított (habosított) lélekmelegítőt. Azért Szabó Csabával beszélgetve a k i
a d ványról azon b o ro n g u n k egy k ic sin y t, h ogy

leginkább azok a fiatalok (és felnőttek) nem ba
rátai a betűnek, akiknek pedig szükségük lenne
az ismeretszerzésre. De hát a remény örök, aki
tehetségét, személyiségét tette fel a segítőszol
gálat szent ügyére, az csak pillanatokra enged
heti meg magának a borongás luxusát.
Időközben gyerekek jönnek küzdeni a mate
matikával, egy ifjú hölgy a soproni szálláslehe
tőségek felől érdeklődik. De a videó-klubban
6-án az Indul a bakterház, 13-án a Sörgyári cap
riccio lesz látható, fél öttől. És még mennyi
minden téma! Tehát hétfőtől péntekig, minden
délután vár valami "esemény" a Helpi-ben. Ne
unatkozzon tehát senki, ugorjon be, keressen
magának elfoglaltságot. Higgye el e sorok író
jának, hogy a Helpi úgy segít, hogy az emberfia
észre sem veszi: "ezek ottan" azon munkálkod
nak. Mert sokan ismerik azt az érzést, hogy se
gítséget kérni nagyon nehéz. Viszont sokkal
kellemetlenebb buta szeméremérzetből, vagy
tudatlanságból az amúgy sem fényes helyzetét
tovább rontani - bárkinek.
Nagy Mária

Kisgazda tanácsadások
A Független Kisgazdapárt
Kecskeméti Szervezetének irodáján
/Bánk bán u. 9./ minden héten, kedden
és pénteken 10 és 12 óra között jogi
tanácsadást tart melyre dr. Dankó
Tamás várja az érdeklődőket.
- Minden héten kedden és pénteken
10 és 12 óra között adótanácsadással
áll az érdeklődők szolgálatában Tóth
József adótanácsadó.
- Minden héten kedden 10 és 12 óra
között agrártámogatási tanácsadással
állnak az érdeklődők szolgálatában.

Lapunk megvásárolható a vá
ros és környéke újságárusító he
lyein, ingyen hozzáférhető a köz
intézményekben, valamint íngyen megrendelhető a szerkcsztőség címén, telefonján.
Lapunk ezután minden hónap
első napján jelenik meg.
Lapzárta: minden hónap 20-án.

- Minden héten csütörtökön 10 és 12
óra között általános hitel kérdéseivel
kereshetik fel a tanácsadót.
Valamennyi érdeklődőt szeretettel
várják a párt irodáján.
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