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KECSKEMÉT
Szecessziós építészeti műemlékeiről hí

res városként tartják számon Kecskemétet 
Európában. Erről tanúskodik, hogy Szécsi 
Gábor polgármestert városunk képvisele
tében meghívták az Európai Szecesszió 
Útja címmel Barcelonában tartott vándor- 
kiállításra, és a hasonló elnevezésű prog
ram tiszteletbeli bizottsága egyik tagjává 
is választották. E projektben való részvé
telünk hozzájárulhat ahhoz, hogy valóra 
váljon a nagy cél: Kecskemét főtere a Vá
rosháza épületével együtt elnyerhesse a 
Világörökség része címet — fejtette ki a 
polgármester a közgyűlés júniusi ülésén.

A Méntelt 
Koí-: hasznú
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Gyermeknap a farmon

"Testvére" született a most kétéves 
Köztérnek. Lelkes emberek útjára indí
tották a 300 példányban megjelenő 
ménteleki helyi lapot, melyet szeretettel 
köszöntünk. Reméljük, jó fogadtatásra 
talál és követik Katonatelep, Kadafalva, 
Hetényegyháza lokálpatriótái is!

A tartalomból: Vezetékes telefonokra 
cserélik a dobozos készülékeket. Gyenes 
Gézával, a kecskeméti távközlési centrum 
vezetőjével készült interjú az első oldalon. 
Ismét a régi igazgatót nevezte ki az önkor
mányzat a ménteleki általános iskola élé
re. A Méntelek Jövőjéért Közhasznú Ala
pítvány játszóteret épít pályázati pénzből 
és önerőből. A református egyház és a Ne
felejcs népdalkor hírei mellett más érdekes 

olvasnivalót is találnak a Köztér mente
kéi mellékletében!

ARCOK a 
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Deuísch Tamás 
sportminiszter 
15. oldal

Simicskó István 
államtitkár
6. oldal

A Kodály Fesztivál 
júliusi rendezvényei

Július 3., hétfő 20 óra Ferences templom
Kecskeméti Bach Együttes hangversenye 

J. S. Bach halálának 250. évfordulóján 
Július 6., csütörtök 21 óra Főtér
Háry János -szabadtéri filmvetítés 

Július 10., hétfő 20 óra Piarista tem plom
Kelet-Európai Fesztiválzenekar hangversenye 

A székelyudvarhelyi dr. Palló Imre Szakközépis
kola Szimfonikus Zenekara olyan fesztivál-zene-- 
kari tábort szervez, amely összegyűjti Erdély, 
Partium, Magyarország, Kárpátalja zeneiskolái- 
nak kiváló hangszereseit. A fesztiválzenekari tá
bor felkészítés a koncertre. Kulturális esemény, 
melynek eszméje Kelet-Európa ifjúságiinak a ze
ne egyetemes nyelvén való egymásratalálása.

Július 24., hétfő 20 óra Kodály Intézet udvara
Magyar népzene - kamaraest 

Július 27., csütörtök 21 óra Főtér
Erkel -szabadtéri filmvetítés

Magyar reformátusok világtalálkozója
AZ EGYSÉG REMÉNYÉBEN
AIV. Magyar Református Világtalálkozó 

június 30-án kezdődött, és a július 15-kei 
budapesti záró rendezvényig tartó idő
szakban számtalan eseménye zajlik. A 
Dunamelléki Református Egyházkerület a 
házigazdája a 43 országban élő „egyház
testeket" összefogó Magyar Református 
Egyházak Tanácskozó Zsinatának, amely 
július 4-én Bácsalmáson ülésezik. A ta
nácskozással egy időben tartják meg a II. 
Magyar Református Diaszpóra Világtalál
kozót is, amelynek rendezője a Bács-Kis- 
kunsági Református Egyházmegye.

Július 2-án és 3-án Kecskeméten a 
Misszió 2000 elnevezésű rendezvénysoro
zat alkalmat ad a különféle református 
szervezetek és kegyességi irányzatok kép
viselőinek tanácskozására. A megnyitó Is
tentisztelet július 2-án, 9 órakor kezdődik 
a református templomban, a megbeszélé
seknek, tanácskozásoknak, kiállításoknak 
az Újkollégium ad helyet. (Tavaszy Noé

mi református templomokat bemutató ké
peinek tárlatát júl. 2-án 11-órakor Dunszt 
István nyitja meg. E két napon a biblia-, 
ének- és ima-„maraton"-ba bárki 
bekapcsolódhat.)

A Református Média 2000 című rendez
vényt július 9-én tartják. E nap végén 
Teleky Miklós orgonaművész 19 órától a 
Nagytemplomban ad hangversenyt. (A 
koncert nem belépődíjas, azonban adomá
nyokat a református templom orgonájának 
felújítására köszönettel elfogadnak.)

A Köztér ezzel a rövid program ismerte
téssel kívánta a figyelmet felhívni a 
világtalákozó eseményeire.

Szabó Gábor esperes úr azonban a prog
ramok ismertetésén túl kihangsúlyozta azt 
a tényt, hogy a Kárpát-medencében és a 
nagyvilágban élő református egyházi ve
zetőknek az elmúlt nyolcvan esztendőben - 
a „trianoni széttördeltségtől" napjainkig -  

nem volt ilyen módjuk találkozni. A Refor

mátus Világszö
vetség most meg
tartandó ülése is 
ez okból mér
földkő-jelentősé
gű.

Az esperes úr a 
széttördeltség és 
a szeretetlenség 
-nyolc évtizede 
fölé emelkedő 
biblikus remény
ség szivárványívének nevezte a világtalál
kozót. Alkalomnak arra, hogy "Isten ne
künk ajándékozott szeretete megajándékoz 
bennünket az egység leikével. A IV. Ma
gyar Református Világtalálkozó szervezői 
abban a reménységben munkálkodnak, 
hogy korunk keresztyénsége a hídépítés, a 
szívtől-szívig vállalt szolgálatnak betöltője 
lehet."

így legyen. n.m

ASARHELYI NAPOK

Az Európa Tanács kitüntető zászlaját átvevő Fodor Imre. Mellette Akcali Cevdet, EU bizottsági elnök az ünnepségen.
Elnézéseteket és bocsánatotokat kell kér

jem, hogy így szerepeltünk - ez volt hoz
zánk köszönés előtti első mondata Fodor 
Imre marosvásárhelyi polgármesternek, 
aki az első fordulóban 168 szavazattal, 
majd a másodikban ennek tízszeresével 
esett el attól a lehetőségtől, hogy négy 
éven keresztül közmegelégedésre gyako
rolt megbízatását folytathassa. Csak ma
gunkat hibáztathatjuk, hiszen ha csak an
nak a hat-hétezer magyarnak egy töredéke 
komolyan veszi a helyzet fontosságát,

akik az első kb. 38 ezer mellett csak a má
sodik fordulóban mentek el szavazni, ak
kor most teljesen más helyzetben lennénk 
itt. Én éltem már át olyan egyéni sorstra
gédiákat - például amikor édesapámat 
1956-os magatartásáért életfogytiglanra 
ítélték - amelyek tényleg emberpróbálóak 
voltak, de ez a közösségi tragédia - mely
re évtizedekig emlékezni fogunk -, sokkal 
jobban megvisel. Nagyon nehéz lesz ma
gamat rajta túltenni. Sokan kérik, hogy eb
ben a helyzetben vállaljam el Dórin Florea

román polgármester mellett az egyik al
polgármesteri tisztséget. Még nem tudom, 
hogyan döntök. Ami biztos, hogy még so
ha nem éreztem ennyire, hogy népszerű 
politikus is vagyok, hiszen Erdély minden 
részéről és innen a városból is szinte per
cenként tapasztalom egy-két nap óta en
nek jeleit. Mindenesetre nagyon köszö
nöm az eddigi kecskeméti segítséget, tá
mogatást, és kérem, hogy ez ezután is ma
radjon így - fejezte be Fodor Imre.

(Tudósításaink a 4. oldalon.)

Bíró Zoltán 
MDF alapító elnöke 
7. oldal

Szabó István 
piarista igazgató 
2. oldal

Németh Miklós 
exminiszterelnök 
2. oldal

Székelyfonó - gyermekcsoda
Székelyfonó - gyerekekkel? Sokan 

tamáskodtak, hogy lehetséges-e egy
általán? Hogyan képesek kisgyerekek 
és kiskamaszok megbirkózni a felnőt
tek számára is hatalmas feladattal? 
Aztán mégis megkezdődtek a próbák, 
tanultak a szólisták, próbált a kórus, a 
zenekar. És megszületett az előadás. 
Színházi produkció, színházi szakem
berekkel, amatőr szereplőkkel, pro
fesszionális színvonalon.

Akik elhatározták, akik vállalták és 
akik megvalósították, hittek és bíztak 
valamiben. Hittek abban, hogy Ko
dály Zoltán zenéje képes magával ra
gadni a közreműködőket és átsegíti 
őket a nehézségeken. Bíztak abban, 
hogy értelmes célért, zenészt, táncost, 
énekest próbáló feladatért érdemes 
gürcölni, érdemes órákon át küzdeni a 
dallamokkal, szövegekkel, színpadi 
helyzetekkel, koreográfiákkal. A fő
próba és a bemutató sikere őket iga
zolta. Kecskemét. felfedezte Kodály 
remekét. Megszólalt a mű, megszüle
tett a csoda.

S talán nem csak azoknak tetszett, 
akiknek gyermeke, unokája, kereszt
fia vagy tanítványa tűnt fel a színpa
don. Talán a betévedt vájt-flilűek és a 
mezei közönség is megérzett valamit 
abból, ami a színpadon történik. Cikkünk a 8-9. oldalon

Sajtótáj
Fenti becenévvel a mai idők egyik 

kedvenc rendezvényét, a sajtótájékozta
tót szokták illetni. Mostanában minden 
hétre jut legalább kettő Kecskeméten is. 
Bármi történik, mindenki sajtótájékoz- 
tatót tart. Sajnos, akkor is, ha nem tör
ténik semmi.

Minden PR-tankönyv részletes feje
zetben foglalkozik a sajtótájékoztató
val. Kétségtelen, a médiával való kap
csolattartásnak, az információk gyors 
eljuttatásának legjobb eszköze. így az
tán minden gyorstalpalót végzett pír
munkás (egy ismerősöm elnevezése) 
görcsösen igyekszik sajtótájékoztatót 
szervezni, saját vagy — gyorstalpalót 
sem végzett — főnöke elképzelése sze
rint. Közben csupán a lényegről feled
keznek meg: sajtótájékoztatót csak fon
tos esemény vagy fontos személyiség 
apropóján érdemes tartani. Ha van mit 
elmondani, és van, aki elmondja. 
(Akadnak azért, akik tudják ezt, ők ne 
vegyék a kritikát magukra.)

A pír-munkás szervez, a sajtómunkás 
meg lohol egyik tájékoztatóról a másik
ra, és időnként a guta kerülgeti. Menni

muszáj, mert hátha mégis.".. Aztán csak 
az agyvize forr fel, amikor ifjú államtit
kár tíz percre szabott találkozón fontos 
hírként hónapok óta ismert adatokat so
rol (amit magára adó újságíró már meg 
sem ír), önkormányzati vezetők legko
rábban fél év múlva valószínűsíthető 
eseményeket most jelentenek be, a terü
letfejlesztés országos vezetői egy másik 
megye másik városában tartandó ren
dezvényről a kecskeméti újságírókat tá
jékoztatják, a beharangozott fontos sze
mélyiségnek esze ágában sincs eljönni, 
a résztvevőkről utólag kell kinyomozni, 
hogy kicsodák. Amikor nem derül ki, 
hogy aki beszél, mit akar mondani.

A sajtó munkatársait ma sikk tájékoz
tatni. Valószínűleg pótolandó egyéb 
párbeszédeket.

Az újságíró megy, mosolyog, udvari
as vagy kötekedő, aztán vagy ír valamit 
vagy nem, vagy vitriolba mártja a tollát. 
De gyakran már azt sem, mert nincs 
kedve, és nincs is ennyi vitriol. A sajtó
táj megvolt, letudtuk. Hagyjuk egymást 
békén.

Utoljára olyan sajtótájon voltam, ahol 
már senki nem kérdezett semmit. Csak 
ültünk, tájékoztatók és tájékoztatottak, 
és bámultunk egymásra. Mint akik azon 
tűnődnek: miért is jöttünk?

-m-



Jöttem, látok,..
A budapesti Pallas Páholy évadzáró összejövetel

ének Németh Miklós volt a vendége. Kocsis And
rás, a Kossuth Kiadó igazgatója a beszélgetés be
vezetőjeként "sajtó-csokrot" nyújtott át a volt mi
niszterelnöknek. íme.

Németh Miklóstól: Tv2 május 4-én: "Nem meg
osztani, hanem megerősíteni szeretném az MSZP- 
t." Napló, 2000. május 16-a: "Hívtak, jövök, segí
tek." Magyar Nemzet jú n iu s  2-a: "Nem pártelnök
nek jöttem haza, de nem is az utolsó katonának." 
Népszabadság jú n iu s  2-a: "Nem azért jöttem haza, 
hogy pártelnök legyek, hisz az MSZP-nek már van 
elnöke, de azért sem jöttem, hogy a sor végére áll
jak. Én valami másért szállók küzdelembe, ha ez a 
miniszterelnökség, akkor azért." Heves Megyei 
Hírlap Június 30-a: "Hiszek abban, hogy a politika 
szolgálat, a politika nem lehet a meggazdagodás 
ösvénye és forrása."

Németh Miklósról: 1990. december 30-ai idézet, 
Szigeti András tollából: "Páratlan jelenség a ma
gyar miniszterelnökök között. Sem kötél általi, 
sem egyéb halálra nem ítélték. Egy ugrás hat évvel 
később, Torgyán József, (Nógrádi Krónika, '96. au
gusztus 15.): "A Független Kisgazdapárt álláspont
ja  szerint azzal, hogy a pénzügyminiszter 
(Meggyesi Péter) után most a pártállam utolsó bu
kott kormányának bukott fejét is vissza kívánják 
hozni, a pártállami erők megerősödését jelzi."

Göncz Árpád 1997. november 15. (Heves Me
gyei Hírlap): Németh Miklós végigtáncolt egy kö
télen (ez ’89-re vonatkozik természetesen), csak 
akkor vette észre, hogy kötél sem volt alatta.

(1999. augusztus 28-a, Magyar Nemzet), Kövér 
László: "A Németh sztori nem más, mint Godot-ra 
várva abszolút színmű szocialisták által szappan- 
operává átírt változata." Giczy György: Népsza
badság 1999. szeptember: "Örülnék, ha Németh 
Miklós hazatérne és ismét szerepet vállalna a köz
életben. Józanul gondolkodó, képzett szakember, 
tisztességes politikus, aki mérhetetlenül nagyobb 
erkölcsi tőkével rendelkezik, mint a jelenlegi poli
tika elit tagjai.

Molnár Gyula: (Magyar Nemzet 2000. április 22- 
e): "A tagságot biztos nem osztja meg Németh 
Miklós visszatérése, ám vannak olyan pártvezetők, 
akik úgy gondolják, mint az egykori miniszterel
nök: ismételt szerepvállalása saját pályafutásukat 
fogja keresztezni."

Én lennék leginkább meglepve - kezdte Németh 
Miklós -, ha egyöntetű támogatással, vagy elutasí
tással illetnének engem. Hál' Istennek, vagy végre 
valahára, a partikulált érdekek megjelenítése része 
a mindennapoknak. Mint'boldog állampolgár, ba
rát, családapa, meg fiú, jól érzem magam itthon. A 
közéletbe való bekapcsolódásom, látogatásaim él
ményei alapján azt is el kell hogy mondjam: itt-ott 
szorongok, félek, rossz sejtéseim is támadnak.

Nagyon egyszerű a magyarázata ennek. Ha az 
ember eltölt néhány tanulóévet külföldön, akkor 
sem szakad el a hazájától, barátaitól, hanem nyitva 
tartja a szemét. Árgus szemekkel figyeli az itthoni 
eseményeket, vajon abba az irányba mennek-e a 
dolgok, amire büszkének kell lenni, avagy ilyen
olyan okoknál fogva eltéréseket észlel és ezek az 
eltérések, ha túl szaporák és túl egyirányúak, akkor 
már az emberben kérdőjelek, aztán indulatok is tá
madnak néha.

Az elmúlt tíz évet végignézve, de különösen a 
mostani pár hónapot látva, az első szorongásom 
onnan adódik, hogy a hatalomba kerülve - és na
ponta szajkózva a demokrácia alapelveit -, a min
dennapok működtetésében az intézmények már 
nem mindig ilyen elvek szerint élnek, dolgoznak. 
Sőt, mintha - a példákat nem sorolom, mert mind
annyian átélték -, mintha az ország toporogna a lel
kében és tudatában egyfajta diktatórikus előszobá
ban. Minek lehet azt nevezni például, ha egy mi
niszterelnök rendszeresen szólhat a néphez a vagy 
őt, vagy az országot érintő kérdésekről, az adófize
tők pénzéből (hozzáteszem: az is nagyon sajátos 
magyar megoldás, hogy a közszolgálati televízió
ban reklámtevékenység is folyik), akkor a demok
rácia, a nyilvánosság és az esélyegyenlőség elve 
azt követelné: ugyanannyi időt, ugyanarról a témá
ról, szinte másodpercre, meg kellene kapjanak az 
ellenzéki pártok képviselői is. Vannak országok, 
ahol mindez ragyogóan és szépen működik. Szo
rongok azért is, mert azt veszem észre, hogy kor
mányzásban centralizációs tendenciák vannak. 
Először is: szedjünk össze mindent, aztán majd mi 
pályáztatunk, mert demokraták is vagyunk. De vé
gül is az üzenet az, hogy te, - cég, állampolgár, kö
zösség, - egy picit alázkodj meg és legyen egy pi
cit függőségi tudatod.

Rosszul érzem magam egy picit azért is, mert az, 
amit szóban '90 óta, meg már előtte is mondtuk, 
hogy mi az európai integrációt komolyan gondol

juk és az európai és a biztonsági szervezetekbe be 
szeretnénk lépni, méghozzá a saját érdekeinket jól 
képviselve. Ezek ugyan a "számháborúsdin" ke
resztül megjelennek a politikában és a közéletben, 
de az utóbbi időben azt a hajót, amelyik az EU 
csatlakozás felé vezetné az országot, mintha a kor
mányos egy kicsit elfordítaná, miközben azt 
mondja: kérem szépen, adjanak most már nekünk 
egy határozott menetrendet.

Mintha nem mondta volna meg az EU vezérkara 
és összes politikusa, ha máskor nem, a legutóbbi 
helsinki csúcsértekezleten, hogy 2001 vége előtt 
szó sem lehet semmi ilyenről.

Ez az üzenet az, amire nagyon jól lehet játszani - 
különösen itt Magyarországon, a magyar talajon. 
Hogy immáron nem tudjuk hányadszor, a nyugat 
igenis becsap bennünket, lásd '56., csapatok tartsa
tok ki. Megint csak port hintenek, és nem mondják 
meg nekünk, hogy mit akarnak. Mintha az ország 
felkészült lenne az. EU-tagságra...

A másik példa. Magyarországon - és ezt nem 
csak mi érezzük így, de a brüsszeliek is tudják - az 
infrastruktúra elmaradott. Ők tudják, hogy ide ne
kik pénzeket kell irányítani, s ezt az EU bankon 
keresztül kívánták megadni. Hivatalos levél érke
zik közel 200 millió dolláros hosszúlejáratú, igen
is kedvezményes a mai piaci és a mi kockázati 
megítélésünk alapján, nagyon jó feltételrendszer
ben. Erre nem ezt az utat választja a magyar kor
mány. Azt mondja, hogy nem kell nekünk ez a 
pénz, mert mi. majd előteremtjük itthon. Az indok 
az, hogy a magyar vállalkozó és a magyar vállala
tok legyenek előnyösebb helyzethez juttatva. És 
majd a költségvetésből és a magyar bankok finan
szírozásában bonyolítjuk ezt le. Az EU-ban bizo
nyos limiten felül (50.000 euro) még egy olyan 
bankban is, mint amilyenben én dolgoztam, ez ösz- 
szeg fölött bizonyos szabályok szerint kellett a be
szerzéseket megejteni. Negyedmillió euro után pe
dig a klasszikus tendereztetés, ahogy a nagykönyv* 
ben le van írva

Itt tehát üzentek valamit - erre mondom, hogy 
más irányt vesz a hajó - azt, hogy eddig Moszkvá
ból diktáltak nekünk, nehogy most meg már 
Brüsszelből... Az a szabályrendszer, ami egyéb
ként eszmeiségében és értékeiben a francia forra
dalom jelszavait emelte be, Európában stabilitást, 
biztonságot, modernizációt, és viszonylag elfogad
ható életszínvonalat is biztosított a társadalmak
nak. Akkor is, ha időnként konzervatív és akkor is, 
ha időről-időre szociáldemokrata pártok irányítot
ták az Európai Unió egyes országait Jelenleg több
ségét. Ezeket a szabályokat - ilyen-olyan indokok 
alapján előterjesztve, mert így akarjuk kifejezni a 
magyar érdekeket -, nem fogják megváltoztatni a 
mi kedvünkért.

Ez az Európa igenis a decentralizáció és a régió 
Európája lesz. Abba az irányba halad, ahol sokkal 
inkább delegálnak és leadnak olyan döntéseket ré
gióknak és önkormányzatoknak (és hadd tegyem 
hozzá, civil szervezeteknek!), amelyhez a legna
gyobb nyilvánosság és ellenőrzési mechanizmusok 
is ott helyben biztosítottak. Ehelyett mi egy kicsit 
fölfelé centralizálunk, feladatot adunk ugyan töb
bet az önkormányzatoknak, de az erőforrás-elosz
tás az már ezzel a szép pályáztatási rendszerrel 
megy. Nem akartam hinni a fülemnek, amikor erre 
valaki felhívta a figyelmemet és ezért magam is 
megnéztem. Ma agrár-területen és az úgynevezett 
területfejlesztés, vidékfejlesztéshez kapcsolódóan, 
több mint 280 féle jogcímen lehet pályázatot bead
ni cégeknek, vállalkozóknak, közösségeknek.

Akik politológiával, szociológiával és közgazda
ságtannal is foglalkoztak, azok pontosan tudják, 
hogy ott, ahol ennyiféle prioritás van, ott minden 
van, csak nem stratégia. Ott egy van, megfogjuk az 
illetőket, egy kicsit meggyötörjük őket, az eszköz
tár széles, súgni lehet, hogyan kell viselkedni ah
hoz, hogyan kapjad meg a pályázatodhoz a megfe
lelő összeget és így tovább.

Ezek azok a dolgok, amelyek Európában és az 
EU szabályrendszerének a tükrében nem állnak 
meg a lábukon.

Fölveti, és ki kell hogy szenvedje a harmadik 
utas politika és a politikusok az új választ például 
az olyan kérdésre is, hogy ebben a globalizált és 
gyorsan alakuló világunkban mi a patriotizmus, 
nemzet? Igaz, hogy a zászló és a Himnusz nagyon 
fontos, ezt mindenki tudja és így is érzi. De a nem
zet és a patriotizmus az több kell legyen. Az egy 
nép és az emberek szövetsége. A kultúra, a történe
lem és a közös hitek alapján, amiben a gazdagabb 
is megérti, hogy az új, globalizált világba ő nem 
tud belépni és boldog lenni úgy, hogy hátra hajtja 
a leszakadó, megsemmisülő és különböző problé
mákkal terhelt milliókat. Hozzátartozik ennek a 
kategóriának az újraértelmezéséhez az áldozatvál
lalás, és az erőforrásainkról való lemondási kész

ség is.
Ez az, ami 

olyan kihívás elé 
állítja a kelet-kö- 
zép-európai or
szágokat is, amit 
én nem értek.
Olyan értelem
ben nem értek, 
hogy pártok kez
dik kisajátítani, 
hogy ezt csak ők 
mondhatják. A 
másik párt pedig fél kimondani és nem mondja. 
Nagyon leegyszerűsítve; a szocialista és liberális 
pártok hazaárulók, ezek nem tudnak, népben, nem
zetben gondolkodni, határon túli magyarokkal tö
rődni stb. Az egyik párt a másik oldalon csak hasz
nálja a "polgárt", ha a másik kiejti a száján: polgár, 
meg polgárosodás, akkor ezt már cinizmussal ille
tik és így tovább.

Hibának tartom, hogy július 4-én a szocialisták
nak egy szavuk se volt a 80 éves trianoni évfordu
ló kapcsán. Akkor ne csodálkozzon senki, hogy 
Csurka István meg tudja tölteni a Hősök terét Ha 
mi ilyenekre nem figyelünk, akkor a második út és 
a harmadik út egyaránt ösvények és kísérletek 
lesznek és nem biztos, hogy az jön ki majd belőle 
a végén, amiben a többségünk hisz.

Van egy félelmem, mindenki, akivel megosztom 
legyint és mondja, hogy nem így van és nem lesz 
így. '90-ben (nem mondtam ki) meglepődtem az el
ső forduló 70 % alatti részvételi arányán. Nem vár
tam a Hazafias Népfront típusú 99 százalékot, de 
olyan jó nyugat-európai átlagot igen. Ha nézzük a 
trendet, '94, '98, - akkor látszik, hogy merre tar
tunk. Minden egyes első fordulóra hazajöttem. '98- 
ban a családom tagjai csupán azért mentek el sza
vazni, mert nem merték velem megtenni, hogy a 
Balatont választják. Én elmentem szavazni, utána 
mentem a Balatonra. Este mondják az eredménye
ket. Akikkel ott ültem kb. egy húsz fős társaság, ar
cukon döbbenet. Kérdés: voltál reggel? Őszinték 
voltak, megmondták: nem. Ez mutatta azt az elké
nyelmesedést is, meg a hozzáállást.

Egy kicsit félve láttam, hogy mennyire kevés a 
fiatal a pártban és a párt környékén. Ezért rögtön 
az elejétől kezdve kerestem a találkozókat velük. 
Ők ilyesmiket mondanak: szeretnénk dolgozni, ne
künk van véleményünk, de általában bennünket 
két alkalommal szólítanak meg és két feladattal 
bíznak meg. A csinosabb]'ainkat (lányokra utalva) a 
kongresszuson mosolyogni és sorfalat állni, általá
ban mindegyikünket plakátot ragasztani.

Legyünk egy kicsit magunkkal is önkritikusak. 
Mit üzenünk gyerekeinknek, az országnak és a 
népnek? A politológusoknak, a szociológusoknak, 
az újságíróknak nagyon fontos, hogy egy jó prog
ram szülessen, de a választópolgárok nem olvassák 
a programokat, nem aszerint szavaznak.

Amikor mondtam, hogy hazajövök, nem is ne-, 
kém, a feleségemnek többen azt mondták, nem ér
tenek vele egyet. Ezeket a kérdéseket érdekes mó
don megkapom ezeken a fórumokon is. Én azért 
tartok hazafelé, hogy senkinek ne azért kelljen dol
gozni, hogy a gyereke kifelé menjen. Az egész 
rendszerváltásban az volt a lényeg, hogy fiatalok
nak megnyílt a világ. Ők már nem fogják megenni 
azokat a maszlagokat, ahogyan mi azt megettük, 
némelykor hirdettünk is. Ezzel nagyon komolyan 
szembe kell nézni, mert ha valaki igazán patrióta, 
igazán szereti az országát, akkor most van itt az 
idő, hogy ezt az esélyt ne engedjük elszaladni. Ne 
becsüljük alá a másikat, mert az az üzenet Brüsz- 
szelből nem Ausztriának szól, ahol nem kérdőjele
zi meg senki a demokráciát. Az az üzenet pontosan 
koreografált volt, mert látták, hogy mik indultak el 
Kelet-Közép-Európában. Nekünk üzentek. Orbán 
Viktor válasza is világos volt. Ma én vakarom meg 
Schlüssel a hátadat, de ha én 51%-ot úgy érek el, 
hogy édes Pistám is kell a koalícióhoz, akkor bi
zony majd szólók neked, hogy te vakard meg a há
tamat egy látogatással. Ez ilyen egyszerű.

Az egy óriási üzenet a társadalomnak, hogy arra 
a pazarlásra, amelyik a jelenlegi kormányt jellem
zi, arra a szocialista kormány azt mondja, hogy 
nem így lesz, nem azt fogja csinálni. Hogy egy mi
niszter és az ő politikai államtitkára két és félév 
alatt a világot bejárva közel 800-900 millió közöt
ti pénzt költ el. Ekkora autópark, országimázs köz
pont, meg ilyenek. Ennek a 10 évnek ezt a hatal
mas vesztes táborát és a veszteség mértékét nem 
lehet rövid idő alatt megoldani. H ajó az üzenet és 
az irány, akkor ők lesznek az elsők, akik megértik 
és nem követelik azt, hogy oldd meg a szegénysé
get egy ciklus alatt. Nem tudjuk megoldani.

Lejegyezte: n.m.

Nem Kecskemétre, 
a Széchenyivárosba
- Katona Tamás miért jön szívesen Kecskemétre?
- Nem Kecskemétre jöttem, hanem a Széchenyi - városba! 

Az előbb már megállapítottuk, lassan Kecskemétet a Szé
chenyi városhoz lehet csatolni, mert annyira megnőtt ez a 
hajdan volt lakótelep. A másik pedig az, hogy Kecskemét 
nekem életem első munkahelye volt ’54. július 17-től de
cember 31-ig. Most az tette izgalmassá, hogy itt egy olyan 
kísérlet történik, amelyik olyan lesz, mint a ragály, terjedni 
fog: Erre egy működőképes helyi közösségépítés és erre 
óriási szükség van, mert amit mi örököltünk, az egy agyon
központosított állam-nagyhatalom volt és ezt el kell kezde
ni lebontani. Nem azért, mert nem értünk egyet az állam
mal, hanem azért, mert hatékonyság ellen be volt oltva és 
nagyon sokba kerül. A legjobb indulat mellett sem volt iga

zán kapcsolata a társadalommal. 
És ez a két eszközünk, ami van, 
hogy valami jobbat csináljunk a 
helyére; az egyik az önkormány
zat és ez működik is, és jól mű
ködik Magyarországon, a másik 
a civil szerveződések Nem vé
letlen, hogy most a város- és fa
luvédő egyesületek éves köz
gyűlésének ez lesz a fő témája 
és én leszek az előadója, hogy a 
civil szerveződések szerepe a 
társadalomban, a városkép ala
kításában és így tovább. Itt egy 
lépéssel talán a többiek előtt jár
tok és ezért kívánatos is volna, 
hogy minél többen megismerjék 
az országban. Mert a harmadik 
évezredben megfordulnak a ter
mészet törvényei és az egészség 
lesz a ragályos, nem a betegség

és a jó példát fogják követni, nem a rosszat.
- Mi az, ami miatt igazán jó szívvel indul majd a len

gyelországi külszolgálatba?
- Egyrészt Lengyelországot kínálták nekem és ismerem a 

kintlévő nyolc diplomatát. Ez egy nagyon jó csapat, és mint 
cserkész nagyon méltányolom a csapatépítést. Ezek nem 
egymást jelentik fel, mint a legtöbb külszolgálatban levő 
unatkozó diplomata szokta összes társait, hanem nagyon jól 
dolgoznak együtt. Mind anyanyelvi szinten beszél lengye
lül, mind szerelmes Lengyelországba. Egy nagy lengyel 
történetíró azt írta a krónikájában, hogy a pápa azt a koro
nát adta nekünk, amit eredetileg Lengyelországnak szánt, 
de amikor odaadta azt mondta, hogy gyerekek, mindig le
gyetek jóban egymással! Próbálom ezt majd én is 
megfogadni...

- Miben tudná meghatározni azokat a sajátosságokat, 
az ön számára is kedves dolgokat, amelyek a kecskemé
ti Piarista Gimnáziumot igazán egyedivé teszik? - kér
deztük Szabó Istvántól, a gimnázium igazgatójától, a 
hagyományos kerti ünnepségen.

- Egyrészt én kecskeméti vagyok és több mint 30 éve itt 
tanítok Kecskeméten. Előtte is itt jártam iskolába. Amit én 
megtapasztaltam annak ide
jén: a piarista tanárok törőd
tek velem még kis gyerek ko
romban, elvittek a Tiszára, 
meg ide-oda. Én azt hiszem, 
hogy ez most is megvan és 
foglalkoznak a tanárok a 
gyerekekkel. Nemcsak az a 
fontos, hogy megtanítjuk 
őket matematikára, hanem az 
is fontos, hogy közelebb ke- 
rüljünk hozzájuk. Közelebb 
kerülni pedig csak úgy tudunk, ha valamit együtt csinálunk. 
Együtt megyünk el kerékpározni, együtt megyünk el evez
ni, együtt faragjuk az evezőt, együtt készítjük a csónakot, 
bármit. Ebben a közös munkában valahogy összetalálko
zunk a diákokkal. Egész másképpen tudunk egymással ta
lálkozni, mint akkor, amikor egyszer egy nagy viharban 
megáztunk és együtt vészeltük át az esőt, utána már egé
szen más a kapcsolatunk, mint előtte volt. Azt hiszem az a 
személyes kapcsolat, ez teszi egy kicsit különösebbé.

- Biztos, hogy a kecskeméti piarista öreg diákok nemcsak 
visszajárnak, hanem segítenek is. Nagyon sokszor tapaszta
lom, ha valamit el szeretnék érni, valamilyen segítség kell, 
biztos, hogy talál az ember a városban vagy az országban 
valakit, aki segít és partner lehet.

- Mennyien választják ezt a hivatást, van-e utánpót
lás?

- Nagyon kevés utánpótlás akad, nehezen mer dönteni a 
mai gyerek, majdnem felnőtt, érettségiző, hogy rátegye az 
életét valami ilyesmire. Sokuknál előfordul, hogy elmenne 
papnak, vagy szerzetesnek, de a döntés nem olyan egysze
rű. Mostanában kevés „hivatás” van. Kecskemétről talán 
nincs is csak egy-kettő^ volt amikor tíz is volt egyik évben, 
a rendszerváltás környékén. Talán nekünk kellene jobban 
csinálni a dolgokat, hogy vonzóbb legyen az egész piarista- 
ság.



Magyar vidék
Meleg, kora nyári délután. A nap erősen 

tűz le a tájra. Onnan föntről, mint egy 
színházi zsinórpadlásról láthatja a magyar 
vidéket.

A szín: aszfaltút, dűlőutak, fenyőerdő, 
tanyák. Szereplők a nyitó jelenetben: au
tók az úton, lányok az útszélen, erdőt tisz
togató munkások, locsolgató tanyatulaj
donos. Almos, szinte mozdulatlan a ma
gyar vidék.

Aztán a tanyatulajdonos és az erdőtisz
togatók egyszerre unják el a munkát. A ta
nya kerítéséhez mennek, két oldalról 
megtámasztják, és beszélgetni kezdenek. 
A táj mögöttük hirtelen megelevenedik, 
bár ők nem látják. Az aszfaltútól! kék 
lámpás autók jönnek, az erdőben lányok 
futnak. Bukdáesolnak a levágott ágakban. 
A tanya és az erdő közti dűlőútra nagy fe
kete kocsi kanyarodik, lassan elhúz a ke
rítést támasztok mellett. A dülőút végén 
megfordul, visszajön. Megáll a beszélge
tőknél.

- Jó napot - mondja a kocsiban ülő 
nagydarab pasasok közül az egyik (nya
kában és csuklóján aranylánc) - Nem lát
tak erre rendőröket?

- Rendőröket? - kérdez vissza a tanya
gazda - Nem.

- És lányokat? -
- Hát, itt azokat se.
Az aranyláneos bólint, a nagy fekete aú- 

tó méltóságteljesen kiúszik a színről az 
országút felé.

- Hűha, bajba’ vannak a fiúk - vigyorog 
az egyik erdőmunkás, amúgy dörzsölt vá
rosi gyerek - Nyilván razziáznak a zsaruk.

Az országút felől most megint új sze
replő jön, csinos nő, a szomszéd tanya 
gazdája. O is megáll a beszélgetőknél. 
Kissé felindult.

- Alig akartak elengedni a rendőrök - pi- 
hegi elfúlva - Higgyék már el, mondom, 
én itt lakom! Tele van már ezekkel a 
hócipőm... A múltkor jövök haza, este

későn, buliból, hát persze, ki voltam öl
tözve. Integetek a busznak, nem áll meg. 
Azt hitte a sofőr, „azért” integetek. Gya
logolnom kellett.

A férfiak nevetnek, csinos tanyagazda 
el. Az erdőből most egy fiatal, alig-ruhás 
szőke lány bukik ki, éppen a beszélgetők
kel szemben. Lábai véresre karmolva, ke
zében mobiltelefon.

- Na, téged aztán jól összeszabdaltak az 
ágak - fűttyent a dörzsölt erdőmunkás

- A k... édesanyjukat, miért nem veszik 
fel?! - dühöng a szőke, nyomkodja a tele
fon gombjait - A szaros életbe, mért nem 
veszitek fel?

- Aztán hol nem veszik fel? - 
kíváncsiskodik a tanyatulajdonos.

- Abban a rohadt kocsmában!
Végre mégis felveszik, a lány a füléhez 

szorítja a készüléket, hallgat, aztán kirob
ban.

- B...meg, azt se tudom, hol vagyok! 
Minden tele van rendőrökkel. Hogy men
jek oda?

Az erdőmunkások remekül szórakoz
nak. A tanyagazda megszánja a lányt, el
magyarázza, merre van az a rohadt kocs
ma. A szőke szitkozódva elsántikál.

- Feri bátyám! - mondja a dörzsölt váro
si gyerek kajánkodva - Itt van a tanyába’ 
ez a jó kis melléképület! Mért nem hasz
nálja ki? Tudja, mekkora üzletet csinál
hatna?

- Hagyja már, nem elég, ami itt megy?
Az erdőmunkások szedelődzködnek,

vége a munkaidőnek. A tanyatulajdonos 
visszaballag a zöldségeskertbe. A kék
lámpás autók, belsejükben sovány zsák
mánnyal, már elhúztak a város felé. A 
nagy fekete kocsinak nyoma sincs.

A nap lejjebb csusszan az égen. Csend 
van, a parlagfüvek szunnyadnak az árok
parton. Álmos magyar vidék, a városias 
közjátéknak vége.

Egyelőre. M.Á.

Millenium Kecskeméten (1896)
A millenniumi rendezvények sorában talán nem érdektelen egy pillantást vetnünk 

arra, hogy miképp ünnepeltek eleink itt Kecskeméten. Az alábbi összeállítás egy fő
iskolai szakdolgozat részlete, szerzője Füzesi Péter, aki az idén vehette át tanítói 
diplomáját a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán. Most idézzük fel 
az ünnepségek sorát, következő számunkban pedig az iskolai ünnepségek program
jába is betekintést nyerhetünk.

A Városháza és a Színház építése mellett, 
természetesen ünnepségeket is rendezett a 
város. Ezekről a törvényhatóság a követke
zőképpen döntött: 1. Május 2-án a város ün
nepélyes fellobogózása. Ugyanezen a napon 
a budapesti országos millenniumi kiállítás 
ünnepélyes megnyitásán a város két hivata
los küldöttel, a városi dalárda pedig az or
szág összes dalárdáinak küldöttei által eléne
kelendő Millenniumi himnusz előadásában 
egy kvartettel vesz részt.

2. Május 9-én: a) az összes elemi népisko
la házi ünnepélye a Ili. kerületi iskola udva
rán délelőtt Zi 10-kor

b) az állami főreáliskola ünnepélye a főre
áliskola udvarán délelőtt 'A 10-kor

c) a kegyesrendi főgimnázium ünnepélye 
délelőtt 10 órakor a főgimnázium udvarán

d) az állami földművesiskola ünnepélyes 
felavatása délután 3-kor az iskola telepén

e) a refonnátus főgimnázium ünnepélye 
délután Zt. 5-kor a főgimnázium udvarán

Az iskolai ünnepségekről minden iskola 
saját programot bocsátott ki.

3. Május 10-én: hálaadó istentiszteletek a 
helybeli felekezetek templomaiban: a) dél
előtt 8-kor a reformátusok, b) ugyanekkor az 
evangélikusok templomában, c) 9-kor a ró
mai katolikus Nagytemplomban, d) 11 óra
kor az izraelita hitközség imaházában tartot
tak istentiszteletet.

4. Május 16-án délelőtt 10 órakor a városi 
törvényhatóság ünnepélyes díszközgyűlése. 
Este 8-kor ünnepi bankett a kaszinó termei
ben.

5. Május 17-én délután Zi 5-kor a jogakadé
mia ünnepélye a refonnátus főgimnázium 
udvarán. Este 8-kor a jogakadémia Olvasó
kör rendezte műkedvelői színielőadás a szín
házban. A jogakadémia is külön programot 
bocsátott ki az ünnepségéről.

6. Május 25-én az Ipartestület zászlószen- 
telési ünnepélye, a testület által kibocsátott 
külön program szerint.

7. Május 28-án a polgári leányiskola ün
nepsége a színházban.

8. A június 8-án megrendezett fővárosi hó

104 év múltán új díszkivilágítást kapott*
a Főtér, vállalkozók és a Polár Stúdió
Kft. jóvoltából. Ezzel megkezdődött a
főtéri rekonstrukció, amelyet kedden 
megtekintett az átépítés fővédnöke: 

Lévai Anikó, a miniszterelnökné.

doló menetben a város kilenc küldöttel kép
viselteti magát.

9. Június 16. és 20. között az Országos Di
ákszövetséggel a pusztaszeri emlékmű alap
kőletétele.

10. Június 27-én este a város ünnepélyes 
kivilágítása.

11. Június 28-án délelőtt Kecskemét város 
polgárságának általános millenniumi ünne
pélye. A város külön programot tett közzé. 
Délelőtt népünnepély a műkertben.

12. Szeptember második felére tervezték az 
új városháza, az új színház és a tiszaugi vas
út ünnepélyes megnyitását.

13. Októberben a Katona József Kör ünne
pélye

14. Az 1896/97-es tanévben akarták a pusz
taszeri emlékoszlop ünnepélyes leleplezését 
tartani.

A közzétett felhívásban arra kérték a pol
gárságot, hogy nemzetiszín szalagot, kokár
dát és egyéb nemzeti jelképeket viseljenek.

Göbölös Antal, az Erdőfelü
gyelőség vezetője - nekik egyéb
ként nincs direkt hatáskörük a bel
területi élő fa-vagyonra - elmond
ta, hogy talán Kecskemét az or
szágban az egyetlen nagyváros, 
amelynek nincs igazi fa-kataszte
re, nem tudni, hogy hol és hány ér
tékes fa van nálunk. Egyéb
ként a hasonló jellegű képek
ből egy egész nylon-szatyor- 
nyit tudna mutatni Kecskemét 
területéről. Közreadjuk a 
DÉMÁSZ szegedi „píárosa- 
inak” levelét, mely egy kicsit 
a jereváni rádió stílusában 
íródott, hiszen többszöri tele
fon-érdeklődésünk nem egé
szen azonos az általuk hivat
kozott dehonesztáló cikkel, 
amely természetesen nem je
lent meg nálunk.

A témára visszatérünk.

A lap hasábjain a gallyazás szakszerűségét kifogásoló bírálat érte társa
ságunkat, úgy véljük, érdemtelenül. Az olvasók szíves tájékoztatására kö
zöljük, hogy társaságunk a légvezetékek védelme és a biztonságos villa
mos energia szolgáltatás érdekében a közterületi fák szezonális ápolására 
Kecskeméten a város által javasolt céggel, a Városgazdálkodási Kht-vel 
kötött szerződést. A Mikszáth Kálmán körúton és a Semmelweiss utcában 
e közhasznú társaság szakemberei végezték a gallyazási és fanyesési 
munkálatokat, reményeink szerint oly módon, ahogyan azt kell. Szeret
nénk az alkalmat megragadni egy ezzel a témával kapcsolatos hír közrea
dására: az újonnan létesülő, illetve felújított légkábeles hálózataink na
gyobb barátságban funkcionálnak a környezetükkel, kisebb védőtávolsá
gokat kell betartanunk, jobban viselik az egyébként nem kívánatos fabe- 
növéseket. A légkábeles vezetékek harminc százalékkal drágábbak a ha
gyományosnál, de éppen a fák kímélése érdekében vállaljuk e költség- 
többletet.

Visszatérő döbbenet Kecskemét 
utcáin és terein, amikor gyilkos 
módon megregulázzuk különféle 
"szakemberek" az élő természe
tet. Ám sosem okul belőle, hajt, 
nő, mikor merre tud. Valóban né
ha a vezetékeknek rossz irányba.

sokat, mert ők azt korábban szak
szerűtlenül végezték. Állítólag 
akadt volna olyan szakcég is, 
amely feleannyiért végezte volna 
el ugyanezt a "szakszerű" munkát, 
mint a városgazdaságiak, dehát ki 
tudja miért, nem ők nyertek.

A Mikszáth körúton is meggyil
koltak a minap egy fát. Felháboro
dásunkban udvarias kérdést intéz
tünk a két lehetséges érintett szer
vezethez, ki vitte végbe ezt a faki
végzést? A DÉMÁSZ helyi veze
tője (aki itt helyben nyilván milli
árdos értékekért felel) többször 
visszahívott bennünket, hogy ő 
semmilyen nyilatkozatot nem ad
hat, de a szolgálati út betartásával 
többször kérte szegedi központju
kat, hogy valaki válaszoljon a 
megkeresésre. Dr. Hajnal Lajosné 
városi főkertész válaszában sajná
lattal ismerte el, hogy a Városgaz
dasági Kft. emberei végezték ezt a 
minősíthetetlen munkát, és ennek 
is következménye, hogy a Kft.-n 
belül emiatt bizonyos átszervezé
sekre és felelősségrevonásra is ke
rült sor. Megbízható források sze
rint a Városgazdasági Kft. azért 
vette át a DÉMÁSZ-tól a gallyazá-

MEGGYILKOLT FÁK

Az az évtizedes misztikus fátyol, ami a 
kecskeméti katonai repülőteret és a pilótá
kat is övezte, a közelmúlt években jótéko
nyan eltűnt. Arccal, névvel, sőt a gépek, a 
technika közvetlen közelében lehetünk 
büszkék azokra, akik katonaként, pilóta
ként keltik világszerte jó hírét (Kodály és 
a kajszibarack mellett) Kecskemétnek. A 
régi hivatalos tiszteletköröket sem kell 
már végigjárni, hogy egy nem tábornoki 
rangú katonát kérdezzünk.

Tóth György őrnagy, a MÍG 29-es Puma 
század szerény és rendkívül szimpatikus 
navigációs tisztje, örömmel számolt be la
punknak arról a lengyelországi, NATO 
előírások szerint szervezett hadgyakorlat
ról, amelyen lengyel kollégáikkal "mér
kőztek". A mieink 100%-os teljesítményt 
nyújtottak.

• Minden siker alapja a jó felkészülés, a 
pilóták és a műszakiak együttes munkája. 
Róluk, a műszaki háttérről sokszor keve
sebb szó esik, pedig nélkülük semmit sem 
ér az egész! Szerencsére a meteorológiai 
viszonyok is kedvezőek voltak: A kéthó
napos felkészülés során, az itthoni légtér
ben kerestünk egy hasonló helyet és egy L 
39-es gép szimulálta a célt. Lengyelor
szágban egy SZU 22-esből ejtőernyővel 
kioldott infra bombát kellett megsemmisí
tenünk. A Varsó melletti Minszk - 
mazowjeczki repülőtérről indultunk - itt 
állomásoznak a lengyelek MÍG 29-esei is 
- és május elején kb. egy hetet töltöttünk

ott. Nyolc MÍG 
29-es, ebből 
hat harci és két 
kétszemélyes, 
tizenkét pilótá
val, valamint 
közel száz mű
szakival. A pi
lóták közül 
nyolcán - így 
én is - a Puma, 
négyen a Don
gó századot 
képviseltük.
Az étkezést le
számítva telje
sen önellátóak 
voltunk. A hát
térhez szüksé
ges anyagokat, eszközöket és személyze
tet kb. 15-20 AN 26-os gépfordulóval 
szállították! Magáról a feladat végrehaj
tásról annyit tudok mondani, hogy egy 
nappali és egy éjszakai feladat (egyszer 
mi, egyszer a lengyelek) váltotta egymást. 
A célkörzetbe érést a földi irányító köz
pont segítette, de mivel a célt lokátoron ők 
sem látták, azt a fedélzeti elektronikai esz
közökkel és szabad szemmel nekünk kel
lett megkeresni. (A kapcsolattartás min
denkivel angolul folyt!)

Százszázalékos találati arányunk mellett 
meg kell jegyeznem, hogy a lengyelek né
ha majdnem összeütköztek a céllal vagy

"keresztülmentek" rajta. Hogy mi oka le
hetett -bár jó barátságban vagyunk - illen
dőségből nem firtattuk.

A légierő parancsnoka, Tállá vezérőr
nagy a helyszínen kiválónak minősítette 
teljesítményünket, de itt, a repülőnapon az 
amerikai katonai attasé is elismeréssel nyi
latkozott róla.

Jólesik, ha a kecskemétiek - benne a 
Köztér is - érdeklődnek irántunk és együtt 
örülnek velünk - fejezte be Tóth György 
őrnagy, aki egyébként most társaival 
együtt pár nap megérdemelt szabadságát 
tölti (és megállt közben kislányával ná
lunk gyakorlóruhában, a reptér és az ott
hona között...)

A Népi Iparművészeti Múzeum július havi programja
Állandó kiállítás: A népi iparművészet fél évszázada. Napjaink tárgyformá

ló népművészete

Kamara kiállítás: Kalotaszeg. Válogatás Zana Dezső gyűjteményéből

Időszaki kiállítások: június 9- október 28. - Az országos népi mesterségek 
művészete pályázat kiállítása; május 18.- augusztus 19. - Válogatás a Díszí
tőművész Kör éves munkáiból.

Nyitva tartás: vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-17 óráig, belépő
díj 100 forint, kedvezményes^ 50 forint, külföldieknek 200 forint.

Szász-j árás
A Magyar Turizmus Rt meghívá

sára szászországi delegáció járt 
Magyarországon június közepén a 
szász-magyar idegenforgalmi 
együttműködés keretében. A dele
gáció Kecskemétre is ellátogatott, 
ahonnan a városházi fogadás után 
Lajosmizsére utaztak tovább.

Országos elnökségi ülés Kecskeméten
Országos elnökségi ülést tartott Kecs

keméten az MSZP. Kovács László pártel
nök vezetésével tárgyaltak az MSZP és 
szakszervezeti konföderációk vezetőinek 
találkozójáról és az őszi kongresszusi 
előkészületekről.

Kovács László elmondta, hogy a most 
időszerűvé vált szakszervezeti megbeszé
lésen a pozíciók tisztázásáról, az MSZP 
által kínált lehetőségekről, ezen belül a 
szociális párbeszéd, az érdekegyeztetés 
Európában honos formáinak visszaállítá

sáról, a munka törvénykönyvével és a 
bérreformmal kapcsolatos álláspontjuk
ról.

A szakszervezetek továbbra is fenn kí
vánják tartani a pártoktól való független
ségüket, tárgyalni viszont mindazokkal 
fognak, akik társadalmi érzékenységet 
mutatnak. A kongresszuson olyan progra
mot szeretnének elfogadni, amely egy
aránt szolgál nemzeti célokat, felel a 
globalizáció kihívásaira és az EU csatla
kozás révén inkább nyertesekké mint

vesztesekké teszi az embereket Az MSZP 
koalíció képességéről szólva mondta, 
hogy a MIÉP és a FIDESZ az a két párt, 
amelyekkel vélhetően kölcsönösen ki
zártnak tűnik az együttműködés. Ebéden 
látták vendégül a sajtó képviselőit, majd 
találkoztak a városi és megyei elnöksé
gek képviselőivel.

Július 6-án Kecskeméten a Hozam 
Klub és este a KTV sajtópáholy műso
rának vendége lesz az országos 
politikusok sorában Németh Miklós.



Július elsejével megkezdi működését a kecskeméti önkormányzat Szociális Szolgálta
tó Központja. Ezzel egyidejűleg a közgyűlés mint részben önálló költségvetési szerve
ket megszünteti a három családsegítő és gyermekjóléti központot, a három gondozási 
központot valamint a Hajléktalan Gondozó Szolgálatot. Feladataikat és a munkatársakat 
az újonnan alapított központ veszi át, melynek vezetői posztjára pályázatot írtak ki.

Az átszervezést, akárcsak három héttel korábban, a május végi közgyűlésen is éles tá
madások érték több képviselő részéről. Szakmailag nem találták elég megalapozottnak 
az elképzelést, hiányolták a gazdaságossági számításokat, sőt, még az a vád is elhang
zott, hogy bizonyos lobbik nyomására, helyek és állások megszerzése érdekében törté
nik az egész átszervezés. Hosszas vita után a közgyűlés végül változatlan formában el
fogadta az előterjesztést.

Alapítványok támogatása

Iroda nélkül 
Brüsszelben

A sok vihart kavart brüsszeli iroda 
bezárásáról döntött a közgyűlés jú
nius 21-i ülésén. Az irodavezetői 
posztra kiírt pályázatot eredmény
telennek nyilvánították. A brüsszeli 
bérlakást július 31-vel felmondják, 
a felszerelési tárgyakat értékesítik, 
illetve hazaszállítják. A város 
ugyanakkor továbbra is fontosnak 
tartja a brüsszeli jelenlétet, s mivel 
nemrégiben a magyarországi régiók 
közös brüsszeli képviseletet hoztak 
létre, megvizsgálják e képviselet
hez való csatlakozás lehetőségét. 
Több képviselő is felvetette, hogy 
szívesen látna egy beszámolót, mi
lyen hozadéka volt a brüsszeli iroda 
fenntartásának, amely ellentételezi 
a húsz milliós költséget. A polgár- 
mester válaszában kifejtette: a kér-* 
dés ilyen felvetése értelmetlen, mi
vel köztudott, hogy az uniós pályá
zatok átfutása hosszú idő, esetleg 
több év, s a hozadék csak később je
lentkezik. Arra viszont nem tért ki, 
melyek azok a konkrét pályázatok 
amikhez igénybe vették az iroda 
hathatós segítségét.

A sportbizottság a 2000. évi "Sport- 
feladatok célalapja" felosztásakor egy 
millió forintot különített el a fogyaté
kos sportolók tevékenységének támo
gatására.

A közgyűlés júniusban e keret terhé
re két alapítvány támogatásáról dön
tött. Az Alapítvány a Sportoló Fogya-

A Kecskeméti Ipari Park 26,74 hektáros 
területéből az eddigi kivásárlások és terü
letlekötések következtében jelenleg már 
csak mintegy 5 hektár, tereprendezés és 
közmű nélküli terület áll az önkormányzat 
rendelkezésére. Dr. Szécsi Gábor polgár- 
mester tájékoztatása szerint a város veze
tése előrehaladott tárgyalásokat folytat 
külföldi és belföldi befektetőkkel egy lo
gisztikai központ és üzemcsarnok létreho
zásáról, ennek megvalósítását azonban gá
tolja a kis terület és az infrastruktúra hiá
nya. Ezért a közgyűlés úgy döntött, hogy 
további öt hektár területet vásárol, amely 
közvetlenül csatlakozik a már meglévő

tékosokért 500 ezer, az Alapítvány az 
Úszni Tudó Mozgássérült Gyermeke
kért 100 ezer forint támogatásban ré
szesült. Mindkét alapítvány nagy szá
mú fogyatékos számára biztosítja a 
rendszeres sportolás, a fogyatékkal 
űzhető sportok megismerésének lehe
tőségét.

höz. A vásárlást az is indokolja, hogy a 
Gazdasági Minisztérium valamint a Föld
művelésügyi és Területfejlesztési Minisz
térium együttes pályázatán való részvétel
hez - ezen az ipari parki infrastrukturális 
beruházás bruttó értékének 50 százalékát 
lehet vissza nem térítendő támogatás for
májában elnyerni - előfeltétel legalább 10 
hektár új terület bevonása a közművesítés
be.

A megvételre kiszemelt, összesen 5 hek
tár 4809 négyzetméter terület vételára 
35,6 millió forint. Az összeg fedezetét a 
2000. évi költségvetés "általános céltarta
lék" előirányzata biztosítja.

Területvásárlás az ipari parkhoz

Az Európai Párbeszéd Alapítvány 
szervezésében június elején az orosz- 
országi Szaratov városból érkezett de- 
legácip Kecskemétre. A küldöttség 
tagjai a magyar városok fejlődési irá
nyaival, a jellemző problémák orvos
lásának lehetőségeivel ismerkedtek, s 
azzal a szándékkal is jöttek, hogy ak
tív, napi együttműködés kialakítását 
készítsék elő egy magyarországi part
nerrel. Ezért együttműködési megálla
podás-tervezetet is hoztak magukkal 
Kecskemétre, amit Jánosi István al

polgármester 
vett át.

Szaratov törté
nelme során 
mindig is a Vol
ga vidék egyik 
legjelentősebb 
ipari és kereske
delmi központja 
volt. Legújabb 
kori történelme 
a nehéziparral, 
azon belül is a 
hadiiparral fo

nódott össze, emiatt évtizedeken ke
resztül "zárt város" volt a Szovjetuni
óban. Ma az egyik legnagyobb ipari 
potenciállal és technológiai háttérrel 
rendelkező, élénk kereskedelmet foly
tató, fizetőképesnek számító nagyvá
ros Oroszországban.
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Átszervezés a szociális szférában

Josef von Ferenczy az F.urópai Párbeszéd 
Egyesület tiszteletbeli elnöke volt városunk 
vendége a napokban. A városházán folytatott 
megbeszélés mellett ellátogatott a Ferenczy- 
kápolnába, a volt Rudolf-laktanyába, a Kodály 
Intézetbe és a színházba. Szécsi Gábort az egye
sület felügyelőbizottsági tagjává választották.

T 7  r a r g* j  rr iKeritesfestok

A M átyás Király Általános Iskola 
tanulói pedagógusi és szülői segéd
lettel hatalm as munkába fogtak jú 
nius elején: körbefestették az iskola 
500 m éteres kerítését.

Újjászülethet a Városi Mozi
Érvénytelennek nyil

vánította a közgyűlés a 
Városi Mozi hasznosí
tására kiírt pályázatot, 
de úgy döntött, hogy új 
pályázat kiírásának 
mellőzésével a Movie 
Kft ajánlatát fogadják 
el, amely tulajdonkép
pen csak formai hiá
nyosságok miatt nem 
felelt meg a pályázati 
feltételeknek. A szol
noki Movie Center Kft 
tapasztalt szakemberei 
komoly feladatot vál
laltak fel a sokak által

sikertelennek ítélt 
Szolnoki Mozi üze
meltetésével 1993- 
ban. Azóta a mozi láto
gatottsága többszörö
sére nőtt. Kecskemé
ten olyan kedvező ár
politikát kívánnak ér
vényesíteni, amely le
hetővé teszi, hogy ki
alakuljon egy jelentős 
számú, rendszeresen 
moziba járó törzskö
zönség. A nagyterem
ben hétköznap napi 
kettő, a hétvégéken há
rom-négy előadást, a

Stúdió Moziban napi 
egy előadást tervez
nek, illetve itt szeret
nének működtetni egy 
filmklubot. A nagyter
met átalakítanák, hogy 
más jellegű rendezvé
nyek: bemutatók, kon
ferenciák, pódium mű
sorok befogadására is 
alkalmas legyen. A le
endő üzemeltetők az 
iskolákat, óvodákat 
speciális kedvezmé
nyekkel szeretnék 
rendszeres moziláto
gatóknak megnyerni.

SZARATOVBÓL JÖTTEK

KAMARAI KRÓNIKA
Eszmecsere a jövőről

Exkluzív vállalkozói 
fórumot szervezett júni
us elején a Bács-Kiskun 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Kecskeméten. A résztvevők azt a kér
dést járták körül, milyen kamarát 
szeretnének, hogyan képzelik a szer
vezet jövőjét, s mit várnak el tőle 
azok a vállalkozók, akik bíznak haté
kony és sikeres működésében.

Abban valamennyien egyetértettek, 
hogy a kötelező tagság megszünteté
sével új időszámítás kezdődik a ka
marák számára. A múltat le kell zár
ni, tapasztalatait és tanulságait azon
ban elemezni és hasznosítani kell. 
Csongovai Tamás elnök hangsúlyoz
ta, a jövő kamarája olyan lesz, ami
lyenné a tagok alakítják. Ha valóban 
magukénak tekintik, talán kevesebb 
taggal, de megerősödve, nagyobb 
erővel és tekintéllyel tevékenyked
het majd érdekükben. Leitner László 
titkár kiemelte: a szakmai-gazdasági 
érdekeket a kamaráknak együtt kell 
képviselniük az egyéb érdekképvise
leti szervezetekkel.

Milyen kamarát képzelnek el ma
guknak a vállalkozók? A hozzászólá
sokból egy olyan, tevékeny szerve
zet képe rajzolódott ki, amely nem 
hivatalként viselkedik, közvetlen, 
személyes kapcsolatot tart tagjaival, 
információt és segítséget nyújt mind 
a legkisebbeknek, mind a nagyok
nak, alapvető bázisa a hazai kis- és 
középvállalkozói réteg, s amelyet a 
mindenkori politikai erő sem hagy
hat figyelmen kívül. Megfogalmazó
dott, hogy a kamarai tagság legyen 
védjegy, garancia a minőségre, a

szervezet zárja ki soraiból azokat, 
akik tisztességtelen üzleti magatar
tást tanúsítanak. A felszólalók azt is 
elmondták, szívesen vennék, ha a 
kamarai újság, amely számos hasz
nos információt tartalmaz, gyakrab
ban jelenne meg, a közvetlen kap
csolattartást pedig elősegítené a vi
déki kirendeltségek számának bőví
tése.

Az elhangzott véleményekből, ja
vaslatokból egyértelműen kitűnt, 
hogy azok, akik elfogadták a meghí
vást az exkluzív fórumra, számíta
nak a kamarára, bíznak érdekérvé
nyesítő szerepében és lehetőségei
ben, és tenni is akarnak azért, hogy 
ne veszítsen súlyából. Mint 
Csongovai Tamás mondta: a kama
rák története Magyarországon 150 
évre nyúlik vissza, s amikor a mai 
politikai csatározásokra már senki 
sem emlékszik, a kamarák még min
dig működnek majd.

Együttműködési megállapodást írt 
alá június közepén a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
és a Szegedi Tudományegyetem Gaz
daságtudományi Kara. A szerződést 
a két fél képviseletében Csongovai 
Tamás elnök és dr. Farkas Beáta, a 
kar dékánja látták el kézjegyükkel.

Az együttműködés célja, hogy a fe
lek a rendelkezésükre álló eszközök
kel elősegítsék a Bács-Kiskun me
gyei vállalkozások versenyképessé
gének növelését, elsősorban a vállal

kozások igényeihez igazodó képzé
sek és kapcsolódó rendezvények 
szervezésével. Az egyetem vállalja, 
hogy az oktatás, képzés, továbbkép
zés, szakképzés és tudományos kuta
tás területén szakmai profiljának 
megfelelően a kamara igényei sze
rint szakértői véleményt, elemzése
ket készít a kamarai döntések meg
hozatala előtt, közreműködik a ka
mara munkatársainak posztgraduális 
képzésében, oktatási és továbbkép
zési programok kidolgozásában, pá
lyázatok elkészítésében.

A kamara vállalja, hogy folyamato
san tájékoztatja a gazdaságtudomá
nyi kart az általa ismert belföldi és 
külföldi pályázati lehetőségekről, 
bevonja nemzetközi kamarai kap
csolatrendszerébe és egyéb két- vagy 
többoldalú együttműködéseibe. 
Ezen felül lehetőséget teremt külön
böző rendezvényeken, fórumokon 
való részvételre, kamarai kiadvány
okban való megjelenésre, szakmai 
gyakorlati képzőhelyeket biztosít.

A felek közösen részt vesznek ak

tuális kiadványok szerkesztésében, 
azok terjesztésében, továbbá a 1 Jel- 
Alföldi Régió gazdasági, társadalmi 
fejlődését érintő tanulmányok, pá
lyázati anyagok előkészítésébe és a 
munkák elvégzésébe kölcsönösen 
bevonják egymást. Az együttműkö
dés során kapcsolódni kívánnak 
azokhoz a feladatokhoz és elvárá
sokhoz, amelyeket egyrészt az EU- 
hoz való csatlakozás, másrészt a ré- 
gión belüli együttműködés feltételei
nek megteremtése, a régió belső ko
héziójának kialakítása jelent.

Dr. Farkas Beáta dékán az aláírás
kor elmondta, a kar történetében ez 
az első alkalom, hogy ilyen jellegű 
szerződést írnak alá, s annak az elv
nek a jegyében született a megálla
podás, amely szerint a felsőoktatási 
intézményeknek aktív, eleven kap
csolatot kell tartaniuk a gyakorlati 
élet képviselőivel. A kamarákkal a . 
DARFT vállalkozásfejlesztési kon
cepciójának készítésekor kerültek 
munkakapcsolatba. A régión belül a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara az első, amellyel meg
állapodást kötöttek a további együtt
működésre.

-r.-i.

Együttműködés a szegedi egyetemmel



Szent Hubertus tisztelői (2.)
Vadászatról szóló írásunk előző részében e te

rület jelenlegi helyzetét próbáltuk felvázolni. A 
második részben két szakembert, a felügyeleti 
szerv és a vadászok szakmai szervezetének kép
viselőjét szólaltatjuk meg.

A törvény szellemében
Magyarországon a vad védelméről, a vadgaz

dálkodásról valamint a vadászatról szóló tör
vény, amelyet 1996-ban fogadtak el, az-FVM 
megyei hivatalaihoz rendelte a vadászati igaz
gatással összefüggő állami feladatokat és hatás
köröket. Az FVM-hivatalok keretén belül 1998- 
ban létrejöttek a vadászati és halászati felügye
lőségek. Bács-Kiskun megyében a felügyelősé
gen négy vadászati és egy halászati felügyelő 
dolgozik. Vezetőjük Szenek Zoltán.

- A törvény értelmében a vadászati jog a föld- 
tulajdon elválaszthatatlan része, vagyoni értékű 
jog, de nem mobilizálható - mondja a felügye
lőség vezetője - A vad továbbra is a magyar ál
lam tulajdona, ugyan úgy, mint a természetvé
delmi oltalom alatt lévő növények és állatok. A 
felügyelőség a reá ruházott államigazgatási fel
adatok keretén belül a vadászat és halászat te
rén első fokon hatósági és szakmai feladatokat 
lát el. Kiemelt feladatunk - a törvény szellemé
ből következően - a nemzeti kincset képező ha
zai vadállomány védelme, annak hosszú távon 
való megőrzése.

- Ez hogyan valósítható meg?
- Készült egy országos vadállomány-leltár, 

ennek alapján az ország területét több vadgaz
dálkodási körzetre osztották fel, és meghatároz
ták a körzetei! belül a fenntartandó és fenntart
ható, azaz a minimális és maximális vadállo
mányt minden vadfajra vonatkozóan. Ezt min
den vadászatra jogosult megkapta a területére 
lebontva, és ennek keretén belül készíti el terve
it. A jogszerű és szakszerű vadvédelem, vadgaz
dálkodás és vadászat végzéséhez a vadászatra 
jogosultak hosszú és rövidlejáratú terveket ké
szítenek. Az úgy nevezett tíz éves vadgazdálko
dási ütemtervek 2007. március 1-ig érvényesek, 
és hosszú távon szakmai iránymutatók mind a 
vadvédelemben, mind a vadászatban. Ennek 
van alárendelve az éves vadgazdálkodási terv, 
ebben az érintettek megtervezik - egy éven be
lül - a vadászati terület vadvédelmét, a vadgaz
dálkodást és vadászatot, amely az elejthető vad 
mennyiségét jelenti. Ezt a tervet be kell nyújta
ni jóváhagyásra a felügyelőségre. Év közben el
lenőrizzük a tervben jóváhagyott, a jogosultra 
háruló szakmai feladatok teljesítését, különös 
tekintettel a vadgazdálkodási berendezésekre, 
vadtakarmányozásra, a jogszerű és szakszerű 
vadászatra. Elejteni csak azt a meghatározott 
mennyiséget lehet, amit a hatóság jóváhagyott.

- 1996-ban sokan bírálták a törvényterve
zetet, mondván, hogy éppen ezt nem tudja 
majd garantálni.

- Voltak ilyen fenntartások, de az idő nem ezt 
bizonyítja. Szeretném kiemelni a törvénynek 
egy nagyon fontos mozzanatát, amelyet az ezt 
megelőző jogszabályok nem deklaráltak. Ez a 
törvény a vad védelmét helyezi előtérbe, erre 
épül a vadgazdálkodás és a vadászat. Ez azt je
lenti, hogy a jogosult gyakorlatilag csak akkor 
folytathat vadászatot, ha eleget tett a törvényi

leg előírt vadvédelemnek és a vadgazdálkodási 
feladatokat teljesitette. Vagyis a törvény a vadat 
és védelmét előbbre helyezi a vadásszal és a va
dászattal szemben. Ezzel biztosítja a vad hosszú 
távon való fennmaradását, hiszen a vadállo
mány nemzeti kincs.

- E nemzeti kincs megyére eső része hogyan 
alakult az utóbbi években?

- A megye vadállományát döntően apró- és 
nagyvad képezi, az élőhelyi adottságoknak 
megfelelő területi eloszlásban. Sajnos, azt kell 
mondanunk, hogy az apróvad állománya - nyúl, 
fogoly, fácán - csökkenő tendenciát mutat, 
nagyvadállotnánya - szarvas, vaddisznó, dám és 
őz - emelkedőt. Ennek okai az élőhely változá
saira, az adott vad alkalmazkodó képességére 
vezethetők vissza. Mind az apróvad mennyisé
gének csökkenésében, mind a nagyvadállo
mány növekedésében a mezőgazdaságban, az 
erdőgazdálkodásban, és a Kiskunságban ki
emelten a vízgazdálkodásban bekövetkezett 
változások játszottak alapvetően szerepet.

- Ellenőrzéseik során mit állapítottak meg, 
eleget tesznek a vadásztársaságok a rájuk 
rótt feladatoknak?

- Általában az mondható, hogy a vadgazdál
kodás, vadászat és halászat is hű tükörképe a 
gazdaságban tapasztalható jelenségeknek, fo
lyamatoknak. Két-három év tapasztalata alap
ján végülis egy kedvező, pozitív irányú elmoz
dulás figyelhető meg. Mert minimum ennyi idő 
szükséges volt ahhoz, hogy a jogilag teljesen új 
alapokra helyezett vadászatot és vadgazdálko
dást az érintettek megértsék.

A vad nem uratlan dolog
A Bács-Kiskun Megyei Vadászkamarának há

romezer tagja van. Elnöke dr. Fehérváry László, 
aki egy bajai vadásztársaságnak is vezetője. Ti
zenhét éve vadászik. A megyei kamara éves 
küldöttközgyűlésén kérdeztük.

Áj
- Hogy érzik ma magukat Magyarországon 

a vadászok?
- A mi közérzetünk nagyon jó, mindaddig, 

amíg hagynak dolgozni és a szakmát gyakorol
ni. Az új vadászati törvény és végrehajtási ren
deleté hatályba lépésével beállt egy viszonyla
gos nyugalom. Ezt megelőzően volt egy két
éves, átmeneti időszak, amikor meglehetős bi
zonytalanság uralkodott, és ez, sajnos, a vadál
lományra sem volt jó hatással. Most, hogy a 
földtulajdonosok is bekapcsolódhatnak a vadá
szatba, lecsillapodtak a kedélyek. Eltekintve ki
sebb tüskéktől és támadásoktól, mert bizonyos 
érdekcsoportok mindig megpróbálnak a vadá
szok és a vadászat ellen tenni, jól vagyunk.

-  Urak sportja-e a vadászat? Röviden: ki 
van a körben?

- Különbséget kell tenni vadász és vadász kö
zött. A többség területtel rendelkező vadásztár
saság tagja, ők földtulajdonosok, kisemberek, 
nem igazán a felső tízezer. Nem mondhatjuk, 
hogy a vadászat az urak sportja lenne. De van 
egy másik része is a vadásztársadalomnak,'ezért 
mondom, hogy különbséget kell tenni. Ok nem 
területes vadászok, hanem vadászati és fegyver
viselési engedély birtokában megvásárolják a 
vadászatokat. Ez egy tehetős réteg, de nincse
nek sokan. Közöttük, sajnos, akadnak olyanok, 
mint az elhíresült zsiráfögy szereplője, de azért 
rájuk sem ez a jellemző. (Frei Tamás készített 
riportfílmet nemrégiben egy szegedi vadászról, 
aki meglehetősen brutális módon ejtett el egy 
zsiráfot Afrikában- M.Á.)

- Ha már itt tartunk, Magyarországon bár
mit lehet pénzért? Hatalmas terítéket lehet 
venni például?

- Pontos szabályok vannak, mit, mennyit és 
mikor lehet elejteni. Ezeket a szabályokat be 
kell tartani, bármennyi pénze van valakinek. 
Azt, hogy mekkora a teríték, a pénz határozza 
meg, hiszen minden gazdálkodónak az az érde
ke, hogy az általa kilőhető vadat eladja. Általá

ban a vadászat nem olcsó. Többnyire a vadá
szok zöme is egy-egy darab szép dámbikát, 
szarvasbikát szeretne lőni, és nem hatalmas te
rítékre vágyik. Azért már eljutottunk oda, hogy 
a vadászat nem vadgyilkolás. Az igazi vadászat 
arról szól, hogy elejtünk egy szép trófeát, egy 
különleges darabot, és ez örök emlék. A vad
gazdálkodóra kötelezőek a törvényi előírások, s 
mivel ő fogadják a bérvadászt, vele is be kell 
tartatnia az előírásokat. Bizonyos törekvések, 
persze, vannak. Akadnak emberek, akik azt 
gondolják: ha nekik pénzük van, akkor és arra 
vadásznak, amire akarnak, s ebbe senki ne szól
jon bele. Csakhogy ez nem így van. Két kont
roll is működik: az egyik a vadászati hatóság, a 
másik a kamara. Utóbbi az etikus, sportszerű és 
szakszerű vadászatot ellenőrzi, minden bejelen
tést köteles kivizsgálni. Ennek a vége adott 
esetben akár két évre szóló vadászattól való el
tiltás is lehet.

- Ön hogyan látja, meg tudjuk-e őrizni hí
res vadállományunkat?

- Amennyiben ez a vadászati törvény, amely
nek kisebb hibái ugyan vannak, de alapjában és 
szemléletében jó, marad, akkor nagy valószínű
séggel igen. A törvény lényeges eleme, hogy a 
vad állami tulajdon. Vadgazdálkodóink eddig is 
hiresek voltak arról, hogy az állományt gondoz
zák, fejlesztik, európai hírű minőségét megőr
zik. Valamikor a római jog alaptétele volt, hogy 
a vad uratlan dolog. Gyimóthy Géza képviselő 
úr törvénymódosítási javaslata ezt a megközelí
tést tükrözi a legkisebb vadászterület további 
csökkentésével. Amikor a vadászati törvény el
fogadásakor arról folyt a vita, hogy a földtulaj
donhoz kapcsolják a vadászati jogot, ezt sokan 
helytelenül értelmezték. Úgy gondolták: van 
nekem egy földem, kiülök a közepébe, és ami 
vad arra jár, azt lelövöm, mert az enyém. De re
mélem, hogy a vad nem lesz uratlan dolog Ma
gyarországon. Ha pedig nem lesz, akkor meg
marad és minőségében is javulni fog. Bizom 
abban, hogy ezt az állam is látja, hiszen jelentős 
gazdasági bevétele van a vadászatból..

- A vadászok érdekképviseleti, szakmai 
szervezeti elég erősek ahhoz, hogy elfogad
tassák a szakmai szempontokat, mondjuk, az 
országgyűléssel?

- A kamara vezetésének jó a kapcsolata a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté
riummal és a parlamenttel is. A képviselők kö
zött is sok vadász van, elég komoly erőt képvi
selnek. Sem a kamara, sem a parlamenti csoport 
nem gyenge a maga kapcsolatrendszerével. Mi 
szakmai érveket tudunk letenni az asztalra, csak 
ezekkel lehet nyerni, bár a politika ellen néha 
nagyon nehéz.

- Talán meg kellene hívni az országgyűlési 
képviselőket vadászni...

- Inkább azokra az összejövetelekre hívjuk 
meg őket, ahol egy-egy megyében a vadászok 
között lehetnek. Erre nagyon jó alkalom a Me
gyei Vadásznap. Minden évben, szeptemberben 
rendezzük, mindig más városban. Nem ma
gunknak szervezzük, hanem pontosan azért, 
hogy a "civilekkel", a nem vadászokkal minél 
jobb legyen a kapcsolatunk. Kifejezetten isme
retterjesztő céllal rendezzük, már hét éve, a 
Vadász-Horgász Napokat. Főképp a gyerekeket 
célozzuk meg. Ez a rendezvény nem annyira a 
vadászatról, inkább arról szól, milyen szerepet 
játszik a vadászat a természet- és környezetvé
delemben. Nagyon sikeres, 10-12 ezres nézőkö
zönséggel, közöttük nagyon sok az iskolai cső

KUTYAISKOLA

Lassan gyülekeznek gazdik és kutyák a ki
képzőpálya nagy fáinak árnyékában. Meleg 
napot ígér a reggel, de ez láthatólag senkit nem 
zavar. Az ebek egyelőre pórázon, energiáik 
megfékezve, bár történik egy-egy kitörési kí
sérlet némi bolondozásra és barátkozásra.

Van itt mindenfajta kutya. Foxi, a négyéves 
keverék meglehetősen tartózkodó, kissé bizal
matlanul méreget. Herzendorf Afrodité Fan
fan Fanny, a hatéves törpeuszkár úgy pattog, 
mint egy gumilabda. Beatiful Beethoven off 
Gábriel, a spániel úrfi pont olyan szép, mint a 
neve. Lord, a másféléves magyar vizsla legszí
vesebben mindenkinek a nyakában landolna, 
hatalmas kutyapuszikat osztogatva, ha kis gaz
dája, minden erejét megfeszítve, vissza nem 
fogná. Fürgebügei Barbiet, a húsz hónapos 
rottweilert a világon minden érdekli. A gyö
nyörű skót juhász, Csóványospataki Gabriella, 
hívónevén Molly, kegyesen tűri a simogatást. 
Fajtársának, Kovunak olyan tekintélyt paran
csoló törzskönyvi neve van - Rineweld Dark 1 
am Cleverboy -, hogy az ember ezek után már 
nem is meri tegezni.

Gazdik és 
ebek hirtelen 
rendezik so
raikat. Köze
ledik a fő
nök: Csikai 
Gyula, a Kis
fái Kutyaki
képző Iskola 
vezetője, 
bronzkoszo
rús mesterki
képző.

- No, hát akkor, álljunk föl szépen sorba - ve
zényel -, és kezdjük a munkát.

Csikai Gyula tizenegyéves 
kora óta foglalkozik kutyák
kal. A Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete kecske
méti szervezeténél volt isko
lavezető és kiképző, meg
számlálhatatlanul sok kutya 
tanulta meg a keze alatt, ho
gyan kell fegyelmezetten vi
selkedni. Amikor Kisfáiba 
költözött, megalapította az 
iskolát. Az idejáróknak ma már saját sport
egyesületük van. Rendszeresen járják az orszá
got bemutatóikkal, legutóbb a KA1SER Ser
fesztiválon arattak hatalmas sikert.

- Minden fajta kutya megszelídíthető és kiké
pezhető. Kezelés kérdése. - mondja Csikai 
Gyula, aki ugyan nem idős ember, de olyan 
megnyerőén kiegyensúlyozott személyisége 
van, hogy az ember rövid ismeretség után ön
kéntelenül Gyula bácsinak szólítja - Volt itt

már angol bulldog, sőt pitbull is. Cak úgy vál
lalom a kiképzést, hogy a gazdák együtt járja
nak a kutyával. Mert nekem a gazdát kell meg
tanítanom, ő pedig megtanítja a fegyelmező 
gyakorlatokra a saját kutyáját.

-  Fontos a gazda-kutya kapcsolat?
-  A legfontosabb, ez az alapja mindennek. Ha 

nincs szeretet, akkor munka sincs. Akkor erő
szak van, gazda és kutyája ellenfelekké válnak.

A gazdik a pályán közben az utcai közleke
dést gyakorolják. Ez minden városi eb számá
ra nagyon lényeges tudomány: nem szabad 
megijedni más emberektől és más kutyáktól, s 
főleg nem szabad támadni rájuk, akkor sem, ha 
egészen közel haladnak el. Az iskola négylábú 

alkalmazottja, Miska szamár ma nem 
dolgozik. Vele azt gyakorolják a ku
tyák, hogy fegyelmezetten tudomásul 
vegyék más állatfaj jelenlétét.

- Azoknál a kutyáknál, amelyek 
emberre támadnak, mindig a gazdá
ban vagy a családban van a hiba - 
magyarázza Gyula bácsi - Ezekkel a 
kutyákkal nem foglalkoznak, nem is 
kezelhetők. Annyi a nevelés: mész 
hátra; hol a söprű !? Az ilyen állat, ha 

jön egy gyerek, aki ugrabugrál, jár keze lába, 
azt hiszi, támadják. Kész a baj. Itt rengeteg 
gyerek van, mégsem bántanak a kutyák senkit. 
Ez egy erősen fegyelmezett iskola, erről va
gyunk híresek.

A pályán most komolyabb feladatot kell vég
rehajtani. Kutya fekszik, gazdi el, kutya marad 
és vár, mig a gazdi visszatér. Gyula bácsi köz
ben biztatja a gazdákat: dicsérd közben a ku
tyát, ügyes vagy kiskutyám, drága vagy, gyö

nyörű vagy! Mindenki lelkesen 
paskolgatja négylábú barátja olda
lát. Jutalomfalat, játék nélkül fe
gyelmező gyakorlatot nem lehet 
csinálni, mondja a mesterkiképző.

A foglalkozás végén az árnyékba 
vonulunk, előkerülnek a vizes palackok és az 
itatótálkák. Az ebek vadul lefetyelnek. Közben 
Mária, Dorina, Nóra, Zsuzsa és Dóra szinte 
kórusban bizonygatják: nagyon szívesen jár
nak ide, és nem tartják elfecséreltnek az időt, 
amit bundás társukra áldoznak. Zsuzsa, 
gumilabda-Fanny gazdája elmagyarázza, hogy 
a közös foglalkozás erősíti a kutya és gazdája 
közötti kapcsolatot.

A szépséges skót juhászok gazdája, Mariann 
öt éves kora óta "kutyázik". Most már annyira 
komoly a dolog, hogy bemutatókon is részt 
vesz Mollyval.

- Mariann szorongó, depresszióra hajlamos 
gyerek volt - mondja dr. Tóth Ilona, Mariann 
édesanyja - Nem akart beszélni, fél évig isko
lába sem járt. Amikor először kijöttünk ide, 
nem is válaszolt, ha szóltak hozzá. Azóta telje
sen megváltozott, kinyílt. Olyan volt ez, mint 
egy terápia.

A szép szemű, törékeny Mariann komolyan 
bólogat. Hamarosan sok mindent megtudok tő
le a kutyáiról, a kutyák kiállításokon való fel
vezetésének mibenlétéről, meg arról, hogy 
Kovu legna
gyobb kiál
lítási ellenfe
le egy bizo
nyos
Hackleberry.
Sőt, azt is el
újságolja, jú
lius végén 
kap egy tri
kolór skót ju-

port. Ebben benne van az is, hogy a civil szer
vezeteknek mi a dolguk, és az is, hogy a vadál
lomány hogyan őrizhető meg.

Vadászat és turizmus
- A vidékfejlesztésbe, a turizmus fejleszté

sébe bekapcsolható lenne-e a vadászat?
- Mindenképpen, hiszen nagyon sok külföldi 

jár vadászni Magyarországra. Afrikában példá
ul ez úgy működik, hogy míg a vadász a 
szafárira megy, kísérőjének külön pénzért külön 
programot szerveznek. Ezen a ponton feltétle
nül kapcsolódhatnánk a turizmushoz. Talán ná
lunk is kezd ez kialakulni, de jobban ki kellene 
használni az ebből adódó lehetőségeket.

- Ehhez viszont kapcsolatba kellene kerülni 
az önkormányzatokkal, idegenforgalmi 
szervezetekkel...

- Igen, lehet ebben előre lépni, .de azért hadd 
tegyem hozzá, hogy 1997 óta most kezd a va
dásztársadalom kicsit magához térni. Eddig 
csak a magunk dolgával voltunk elfoglalva, 
most már talán lesz idő az ilyen kapcsolatok 
építésére is. A vadgazdálkodásnak is jelentős 
bevételt hozhatna a vadászat és a turizmus, eset
leg a vidékfejlesztés összekapcsolása.

- Még a vad is jól járna. Nem arra gondo
lok, hogy többen lövik, hanem a több jövede
lemből több jutna a gondoskodásra.

- A vadásztársaságok a bevételeiket mindig 
visszaforgatják a gazdálkodásba. Végső soron 
tehát a vad is jól járna ezzel, hiszen a pluszbe
vétellel a minőségi munkát lehetne megfinan
szírozni. Mindenki nyerne rajta. Ami a vadak 
lelövését illeti, hadd mondjak el két dolgot. So
kan úgy gondolják, hogy megy a vadász, vállán 
a puska, lát egy szép vadat, oldalba lövi, ezzel 
részéről kész a vadászat. De a vadászat nem 
ennyi. A magyarországi nagyvadállománynak 
nincs természetes • ellensége. Ebből adódóan, 
hogy az állomány szép,jól fejlett legyen, minő
ségi géneket örökítsen, úgynevezett állomány
szabályozást kell végezni, tehát bele kell avat
kozni a folyamatba. A másik tévhit, amit el kell 
oszlatni, hogy a vadász hazaviszi a lelőtt vadat, 
és megeszi. Az elejtett vad a vadásztársaság tu
lajdona, és ebből jelentős bevétele van. A vadá
szé a trófea és a belsőség, apróvadnál a vadász
rész. Meg az élmény. Vagy a kudarc, mert ab
ban is van része. Van, aki azt mondja, hogy ak
kor lennének egyenlőek az esélyek, ha a nyúl is 
visszalőhetne. Ez nem igaz. A nyúlnak is meg
van a maga védekezési mechanizmusa, nem be
szélve a vaddisznóról, amelyik nagyon gyakran 
túljár a vadász eszén. Van esélye a vadnak még 
egy puskás emberrel szemben is.

*
A közvélemény nagyon különbözőképpen ítéli 

meg a vadászokat. A legelfogultabbak egyszerű
en gyilkosoknak titulálják őket. De hát, ilyen ér
telemben, valamennyien gyilkosok vagyunk, lá
togassunk csak el égy vágóhídra. Aztán töp
renghetünk a filozofikus kérdésen: mennyi esé
lye van vajon egy szarvasmarhának?

A vad igazi ellensége nem a vadász. Fianem 
maga az ember. Motoros fűrészével, bűzös autó
ival, szeméthegyeivel, kémiai szereivel, kapzsi
ságával, könyörtelen, pusztító terjeszkedésével. 
Ebben a küzdelemben, sajnos, a mi oldalunkon 
van minden esély. Igaz, miénk lesz minden vesz
teség is.

írta: M agyar Ágnes

hász kölyköt, akinek felmenői 
nagyon híres és sikeres kutyaszemélyiségek.

-  No, és hol fogod ezt a kutyát kiképeztetni? - 
kérdezi Gyula bácsi.

- Természetesen itt!
Csikai Gyula még megmutatja a klubszobát, 

ahol az egyesület rendezvényeit szokták tarta
ni. A pályát maguk tartják rendben, a bemuta
tók bevételeiből fedezik a szükséges anyagki
adásokat. Gyula bácsinak magának is tizen
négy kutyája van, köztük német juhászok, és 
Kanári-szigeteki kutyák, amelyekből alig né
hány darab található Magyarországon.

- Az egyesületnek állandóan változó a létszá
ma, vannak visszatérő tagjaink is. Az őrző-vé
dőre képzett kutyákat is rendszeresen vissza
hozzák a gazdáik, mert a tudást fenn kell tarta
ni. Mindenkit szívesen látunk, azt is, aki csak 
annyit akar elérni, hogy a kutyájával bárhol j 
megjelenhessen.

Az órának rég vége, de még senki nem indul 
haza. Mert jó igy, a pálya szélén üldögélni, be
szélgetni, és elnézni, ahogy a kutyák játszanak.

A Kisfái Kutyakiképző Iskola címe: Kecske
mét, Kisfái 165., telefonszáma: 76/419-033.



Hányatott sors
A kecskeméti isko

lák majd mindegyi
kében megfordult 
Szőts Rudolf, vagy 
ahogyan még sokan 
emlékeznek rá, Rudi 
bácsi. Otthonosan 
mozgott a piár, a Ka
tona és a Bányai ka
tedráin, attól függő
en, hogy a II. Világháború utáni hányatta
tások során hová vetette az élet.

Szőts Rudolf nemcsak időben, de térben 
is távoli ősök leszármazottjaként került az 
Alföld metropoliszába, Kecskemétre. A 
család éltető gyökerei a székelységben 
eredeznek. Felmenői a gróf Hadik András 
tábornagy által alapított bukovinai szé
kely telepeken Hadikfalván, 
Istensegítsen, Fogadjistenen,
Andrásfalván laktak. A családi okiratok 
alapján a mádéfalvi veszedelemig mehe
tünk vissza az időben, követhetjük nyo
mon a Szőts família történetét.

Maga Szőts Rudolf azonban már a Tria
nonban megcsonkított maradék Magya
rországán látta meg a napvilágot. Nagy
apja, a még Istensegítsen született Szőts 
Gergely, előbb Kassa mellé költözött, 
majd Nagyszaláncra. Szőts Rudolf pedig 
már Budapesten született 1916. novem
ber 18-án. Szülei innen Székesfehérvárra 
települtek át, ahol a kis Rudi előbb elemi 
iskolát -, majd pedig középiskolai tanul
mányait is végezte, ez utóbbit a fehérvári 
ciszterci Szent István Gimnáziumban.

A kiváló tanulmányi előmenetelt produ
káló Szőts Rudolf érettségi után a Páz
mány Péter Tudományegyetemre került, 
ahol latin - francia szakos diplomát szer
zett. 1934 - tői 1939 - ig az Eötvös kollé
gium lakója. Mind a középiskolában, 
mind pedig az Eötvös Kollégiumban élet
re szóló-barátságokat kötött olyan szelle
mi nagyságokkal, mint a rejtélyes beteg
ségben 1935. december 1 5 - é n  elhunyt 
jezsuita szerzetes-növendék Kaszap Ist
ván -, akinek Szőts Rudolf az osztálytársa 
volt. Székesfehérváron az Eötvös Kollé
giumban pedig szobatársai voltak 
Hefstetter Lajos, vagy ahogyan később 
mint írót megismerhették: Mesterházi La
jos, valamint Kosáry Domokos, az Aka
démia volt elnöke.

A politikai élet egén tornyosuló vihar
felhők hányatott éveket hoztak ezután a 
fiatal Szőts Rudolfra. Öt esztendőd ke
resztül, 1939-től 1944-ig katonáskodott. 
Előbb légvédelmi hadapródként, majd 
karpaszományos tartalékos zászlósként 
teljesített szolgálatot.

Eközben 1941. szeptemberében "ha
zatért" Erdélybe. A gróf Károlyi Sándor 
által 1725-ben alapított piarista iskolába 
került. A kegyesrendiek tanintézetében 
végigjárta a ranglétrát előbb segélyes, 
majd pedig rendes tanárként dolgozott 
1944. nyaráig, miközben 1942. április 1 - 
tői 1944. június közepéig hátországi kato
nai szolgálatot teljesített különböző lég
védelmi alakulatoknál és a II. hadtest pa
rancsnokságánál. A katonáskodást és ta
nítást váltogatva, 1944. szeptemberében 
újra behívták, s rövid idő múlva - óriási 
"szerencséjére" - amerikai hadifogságba 
esett, ahonnan már 1945. november 18-án 
szabadon engedték.

Szőts Rudolf igazolását követően 1946. 
februárjában Kecskemétre került, ahol is
mét - most a gróf Koháry István országbí
ró által 1714 - ben alapított - piarista isko
la tanára lett, egészen az egyházi iskolák 
államosításáig, amikor is 1948. június vé
gén a minisztérium megbízásából átvette 
az államosított piarista gimnázium igaz
gatását. Ebben a beosztásban 1950. au
gusztus 31-ig működött, amely tisztségé
ből saját kérésére mentették fel. Felmen
tési kérelmét önéletrajzában indokolja 
meg.

Közben 1949-ben megtisztelő feladatot 
kapott. Szőts Rudolfot és Szcmerey An
dort ekkor kérték fel, hogy szervezzék 
meg és indítsák be a Katona József Gim
náziumot. Az új iskola sikeres pályára ál
lításáért "hálából", 1950-ben, mint meg
bízhatatlan pártonkívülit, leváltották. 

Sokakban volt (és talán még ma is)

visszatetsző Szőts 
Rudolf latin - francia 
szakos tanárnak az 
orosz nyelv iránti, a 
40-es évek végétől 
megnyilvánuló hihe
tetlen szeretete és ez
zel együtt az orosz 
nyelv tanítása iránti 
egyértelműen elköte
lezett ambíciója, an
nak már- már "bele- 
verése" a nebulók 
agyába. Ezzel kap

csolatosan maga Szőts Rudolf - aki 1951 
- 54 között egy orosz nyelvi diplomát adó 
főiskolát is elvégzett - így vall, egy 1952. 
február 20-án kelt önéletrajzában: "1950. 
augusztus 31-én azért kértem a Piarista 
Gimnázium igazgatói tisztéből való fel
mentésemet, hogy fokozottabb mérték
ben foglalkozhassak orosz tanulmánya
immal. 1949. május 15 óta ugyanis orosz 
nyelv tanulásával foglalkozom. 1949 
nyarán Egerben, 1950 nyarán Debrecen
ben végeztem tanfolyamokat, 1951-ben 
pedig a budapesti káderképző tanfolya
mot végeztem el. Jelenleg a budapesti 
Egyetemi Orosz Intézet levelező hallga
tója vagyok. Orosz nyelvet a középiskolá
ban 1949 óta tanítok. Folyó tanévben a 
helybeli szakérettségis tanfolyamnál is ta
nítok orosz nyelvet heti 12 órában. "Ezek 
után az olvasóra bízom, hogy egy karpa- 
szómányos zászlós, a ciszterek diákja, a 
kegyesrend erdélyi és magyarországi is
koláinak latin - francia szakos tanára ab
ban a bizonyos "átkosban" mennyire volt 
kénytelen így elkötelezni magát az orosz 
nyelv és a Szovjetunió mellett.

Szállóige volt Kecskemét városában 
nemcsak diákjai, de tanártársai között is 
Szőts Rudolf keménysége, szigora. Ezzel 
kapcsolatosan, a Katona József Gimnázi
um tantestületéről (Feldmayer Irénről, 
Fuchs Józsefről, Hordós Károlyról, Dr. 
Majoros Józsefről, Nemesszeghy Lajos
ról, Nyitrai Emilről, Dr. Orosz Lászlóról, 
Végh Árpádról és Palotás Istvánról) ké
szült korabeli káderlapok között böngész
ve, Szőts Rudolffal kapcsolatosan a kö
vetkezőket olvashatjuk: "Tanítványai a 
szigorú pedagógust szeretik benne. Néha 
talán túlságosan is szigorú...a Szovjet - 
Magyar Művészeti Társaság aktiv tagja. 
A tanárok is szeretik /?/ szigorú és pontos, 
de igazságos és szociális /?/ gondolkodá
sát. Szemináriumi tag és előadó."

E kis kitérő után Szőts Rudolf életrajzát 
folytatva 1953-tól 1957 májusáig a Kato
na József Gimnáziumban volt igazgató 
helyettes. '56-ban az iskola forradalmi bi
zottságában való részvétele miatt 1957 
májusa után, büntetésből Kisfáiba inter
nálták.

A száműzetés másfél éve alatt borászati 
szakkönyveket fordított magyarról orosz
ra, mígnem 1958-ban a Bányai Júlia Gim
náziumban kapott elhelyezést. Rövid ide
jű ittlétét követően még egyszer visszake
rült a Katona József Gimnáziumba, ahon
nan 1978-ban mint igazgatóhelyettes 
ment nyugdíjba.

A nyugdíjas évek során, most már távol 
minden orosz nyelvi és szovjet szellemű 
elkötelezettségtől, visszatér /!/ a II. Világ
háború előtt szerzett diplomájához, a latin 
nyelvhez! Dolgozik levéltár igazgatójá- ; 
nak Iványosi - Szabó Tibornak. Lefordít- i 
ja latinból Bél Mátyás verseit. Kutatja Il
lés Bálint tanár úrral a kunok és | 
Kunszentmiklós történetét, közösen pró- : 
bálják megfejteni az ú.n. kunmiatyánkot. ;

1981 májusban Szőts Rudolf agyvérzés j 
következtében féloldalára megbénult, s ; 
ma is élő fia Szőts Rudi 11 éven át ápolta j 
édesapját, aki 1992 szeptember 8-án halt 
meg.

Az egykori kecskeméti tanár emlékét fi- | 
án kívül, dr. Szenáky János bíró és ősz- j 
tálytársai őrzik és sírját ápolják, akik 
1950-ben Szőts Rudolf által Kecskémé- j 
ten létrehozott dolgozók 
szakérettségiző gimnáziu
mában ismerhették meg ta
nárukat.

írta:
vitéz Tiszaugi Szabó Tamás

A film és az irodalom, 
avagy a mozgó regény

Szenvedélyem a film, de nagyon szeretek olvasni is. 
Lehet, hogy furán hangzik, de e kettőt egyszerre is 
meg tudom tenni. Csupán egy irodalmi adaptációval 
készült film szükséges hozzá. így talán úgy tűnhet, 
hogy nem is érdemes elolvasni egy-egy regényt, hi
szen filmben kényelmesen és időt spórolva megtekint
hetjük. Érdemes-e hát hetekig bíbelődni egy könyvvel, 
az elfelejtett nevek és események miatt vissza-vissza- 
lapozni; nem egyszerübb-e másfél órát ülni a képer
nyő előtt, ha már a cselekmény ugyanaz?

Véleményem szerint érdemes olvasni is. Soha nem 
értettem meg azokat az osztálytársaimat, akik lustasá
guk miatt a kötelező olvasmányt filmen nézték meg, 
mondván, hogy a lényege ugyan az. Azt hiszem, nincs 
igazuk. Az igaz, hogy bármilyen irodalmi mű minden 
mozzanata elvileg megfilmesíthető, de akkor is töké
letesen más lesz az eredmény. Az egyszerűség kedvé
ért tekintsük az egyik legkönnyebben filmre vihető 
műfajt, a regényt és annak megfilmesítését. Említet
tem, hogy más lesz az eredmény. Ennek a más ered
ménynek három változata is lehetséges, szerintem.

1. Elképzelhető, hogy a regényből készült film na
gyobb művészi értéket hordoz, mint az eredeti mű. 
Ilyen esetekben a film elkészülte után lesz ismert a re
gény. (PL: William Wyler: Ben Húr; Róbert Zemechis: 
Forrest Gump; vagy a Wachovsky fivérektől a Mát
rix.)

2. Nem ritka az sem, hogy az alapmű hangulatát, vi
lágát visszaadja a belőle készült film. (PL: Jiri Menzel: 
Sörgyári Capriccio; Fábri Zoltán: Ötödik pecsét; Isten 
hozta őrnagy úr!; Pál utcai fiúk)

3. Sajnos a legtöbb film, ami irodalmi adaptációval 
készült, gyengébbre sikerült, mint az illető könyv. (Itt 
szándékosan nem hozok példákat.) Nem véletlen, 
hogy több író vonakodik, amikor könyvének megfil
mesítését tervezik. Félnek, hogy elrontja a film regé
nyüket.

A rendezőnek nincs könnyű dolga, hisz több nehéz
ségbe is ütközik, míg egy regényt átültet a film nyel
vére. Azokat a "problémákat" írnám le, amikre én kü
lönösen oda figyelnék, ha filmet rendeznék ily módon.

Fontos a dramaturgia, azaz körültekintően kell bánni 
a regény párbeszédeivel és felmerülhet a narráció kér
dése is. Mérlegelnem kell melyik rész fontos, melyik

hagyható el és melyiken kell változtatni. A film 
audiovizualitása miatt többet mond a nézőnek, mint 
egy regény. Ezért ha a film logikai felépítéséhez hűen 
összefüggően mutatom be a történetet, akkor nyugod
tan ki lehet hagyni részeket a regényből. Ha mindvé
gig megmarad a cselekmények között az ok-okozati 
összefüggés, akkor az ugrás nem kelt majd zavart a 
nézőben, a "színfalak" mögött zajló eseményeket pe
dig már a befogadó fantáziájára lehet bízni.

Fontosak a kameramozgások. Ezekkel az érzelmek 
és érzékek elindítását érhetem el. A plánokkal, gyors 
váltásokkal (ide tartozik a vágás, snitt vagy montázs), 
kamera trükkökkel csalóka, de látványos produkciót 
nyújthatok.

Szintén fontosnak tartom a világítást, a jó fénytech
nikát.

A vágást már említettem, ugyanígy jelentőséggel bír. 
Ez általában nem a rendező feladata (bár a 6:3 c. fil
met Tímár Péter vágta és rendezte), de könnyen lehet, 
hogy több filmet a vágóasztalon rontottak el.

A regény ismeretében a rendezőnek maga előtt kell 
látnia a szereplőket, a környezetet, éreznie kell a kor 
illetve a hely hangulatát.

Ezért a színészgárda válogatása után az adott szerep
re olyan színészt kell kiválasztania, kinek karaktere 
(vállas, kövér, cingár, hanghordozás stb.) egyezik a re
génybeli figuráéval. Miután elkészültek a jó díszletek 
és jelmezek illetve ruhák, a jó sminkes a színészeket 
szereplőkké varázsolja. A szereplők megjelenése kö
vetheti az író utasításait, de a rendező egyéni elképze
léseinek is teret adhat. Még egy "apróság": a filmzene. 
Filmtől és rendezőtől függően fontos lehet. Ezt nem 
részletezem.

Rendező, operatőr, dramaturg, vágó, díszlettervező, 
építész, sminkes, színész mind-mind elengedhetetlen 
tartozéka egy filmnek. A filmkészítés persze nem ilyen 
egyszerű - sejtéseim szerint - több tényező zökkenő- 
mentes megvalósulása szükségeltetik.

De a problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. 
Remélem egyszer majd én is küszködhetek ezekkel a 
"gondokkal"

írta: Árki László Leó *
(A szerző a Kecskeméti Ifjúsági Otthon pályadíját 

nyerte el ezzel az Íráséival.)

LAKITELEKI TANÁCSKOZÁSOK
A Lakitelcki Népfőiskola adott helyt - Lezsák Sán

dor szérvezésében - a Nemzet és Biztonság című ta
nácskozásnak. A tanácskozás résztvevői a honvéde
lem, a rendvédelem, a titkosszolgálatok és a kataszt
rófavédelem témaköreit felölelően szóltak a polgá
rok és a nemzet egészének külső és belső biztonságát 
befolyásoló tényezőkről. Az előadók sorában Deák 
Péter a biztonsági kérdések komplexitását és a 
globalizációs folyamatok pozitív és negatív hatásait 
emelte ki. Megemlítette: az internet terjedése növeli 
a korszerű vezérlő rendszerek veszélyeztetettségét. 
Felkai László államtitkár a migrációs politikában az 
önkormányzatokra várhatóan egyre több és felelő- 
sebb hatáskörökről és a jogi szabályozást részben he
lyettesítő morál erősítésének szükségességéről be
szélt. Kiemelte, hogy a centrális rendőrség hazánk
ban még évtizedekig a jogbiztonság egyik fő ténye
zője marad. Az önkormányzati rendőrséghez nincs 
még meg a kellő társadalmi bizalom.

Simicskó István államtitkár 
érdekes megállapítása volt, 
hogy mivel az ország és a nem
zet határai nem esnek egybe, 
így nekünk a nemzet biztonsá
gán is kell őrködnünk. A kor
mány a NATO-csatlakozás kap
csán rendbe fogja hozni a hon
védséget. Elképzelhetetlennek 
tartotta a sorkötelezettség azon
nali eltörlését. Távlati cél sze
rinte a Nemzetőrség létrehozá

sa, amely olyan biztonsági feladatokat is el fog látni, 
amelyek most nem tartoznak szorosan sehova. A ka
tonaival azonos fenyegetésnek tartja a szervezett bű
nözést, amelybe egyaránt beletartoznak a kábítószer, 
a fegyver- és az emberkereskedelem körei. Megnőtt 
a környező országok "érdeklődése" is irántunk. A 
NATO szerint nemzeti információinkat nem eléggé 
védjük. Dobos Krisztina a nevelés-oktatás folyama
tában vizsgálta a hazával szembeni egyéni és közös
ségi kötelezettségek kialakulását. Az intézmények 
közül kiemelt hatást tulajdonított az iskolának és a 
médiának. (Itt megjegyezte, hogy például Budapes

ten a gyerekek 40 százaléka csonka családban nevel
kedik.) Bukovics István a katasztrófavédelmi tör
vény kapcsán elmondta, hogy az állami szervek nyi
tottak a civil és egyéb szervezetek bekapcsolására a 
szakmai feladatokba. Fontosnak tartotta, hogy a 
nemzeti fejlesztési tervekben szerepeljenek a ka
tasztrófavédelmi szémpontok is. Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere a települési önkormányzatok 
kitüntetett szerepét mutatta be. A helyi lakosok még 
azokban az ügyekben is elsődlegesen hozzájuk for
dulnak - ha bajba kerülnek - , amelyekben, lehet, 
hogy nem is az önkormányzat a felelős. A 
regionalitás fontosságát a határon túl élő magyar 
nemzetiségek miatt is szem előtt kell tartanunk - 
mondta.

Mindszenty bíboros szobrot kapott

Habsburg Mihály főherceg, a Mindszenti Társaság el
nöke és Lezsák Sándor leplezte le a mártírsorsú főpap 

mellszobrát a Lakiteleki Népfőiskolán másnap meg
tartott Nemzet és Egyház című tanácskozás napján.



Irodalomról, 
politikáról 

Bíró Zoltánnal
- Az elmúlt tíz évnek az irodalomi be

mutatását, láttatását, - például szociog
ráfiákkal, amelynek régen a Forrás is 
egyik úttörője, mozgatója volt -, hiá
nyoljuk. Van-e arra esély, szükség, hogy 
vállalkoznak erre az írók a közeljövő
ben?

- Szükségét mindenképpen érzem. Mi 
annak idején, amikor a Hitelt elindítottuk 
és már a kiadása közben is többször szóba 
került a szerkesztőségben, hogy egy új 
szociográfiai szemléletre és kutatásra len
ne szükség. A két világháború közötti 
mintára, hiszen az a maga módján, azt hi
szem tökéletes volt. Nem sikerült megva
lósítanunk és azóta is többször eszembe 
jut, hogy mi ennek az oka. Ha válaszol
nom kell arra, hogy lehetséges-e egyálta
lán a közeljövőben, hogy ez valóban meg
induljon, akkor a válaszra nem merek vál
lalkozni, mert végül is nem vagyunk jó 
sok. A mai irányokat figyelve azt mon
dom, hogy nem. Nem és nem azért, mert 
nem lenne rá szükség. Először is azért, 
mert az irodalomról vallott felfogás, a di
vatok most mást diktálnak. Másrészt pe
dig azért, mert az az írói erő, ami a két vi
lágháború között annyira jellemző volt a 
magyar társadalomra, a magyar szellemi 
életre, az ma nincs. Tehát itt ha nem nézek 
vissza messzebbre, csak az elmúlt nagyjá
ból egy évtizedre, akkor azt mondhatom, 
hogy azok az írói teljesítmények és azok 
az írói tekintélyek, akik nélkül például a 
rendszerváltás végbe sem mehetett volna 
- vagy legalább is nem így, és nem ekkor 
-, ebben a tíz éves folyamatban elkoptak. 
Elkoptak a közösség tudatában és ők ma
guk is dkt hiszem belefáradtak, belekop
tak ebbe a folyamatba. Nem az írói igé
nyeknek, eszményeknek, ízlésnek megfe
lelő ez a kor. Egyszerűen azt tudom mon
dani: nem tudnak mit kezdeni vele. Tehát 
ők is téblábolnak ebben az időszakban. 
Idegesen vagy lemondóan kezelik a saját 
sorsukat is. Az úgynevezett közönség is 
arra nevelődik egyre inkább, hogy üljön le

a televízió elé, kapcsolja ki magát a napi 
hajszából, a holnapi gondokból és nézze 
az Esmeralda féle sorozatokat vagy vala
mi mást. De mindenképpen olyasmit, ami 
leköti gondolkodását, ízlését, idejét és 
mindent. Vagy pedig egy olyan irányba 
megy el az irodalmi közérdeklődés, 
(amennyi még van), amely megint csak a 
divatokhoz kapcsolódik. Függetlenül at
tól, hogy maguk a teljesítmények egyéb
ként milyen esztétikai értéket jelentenek. 
Rosszat is, gyengét is, meg erősebbet is 
időnként, de mindenképpen a lila felé, ha 
már színekben kell fogalmazni, akkor 
nem a zöld, hanem a lila felé megy el 
minden és ezt honorálja az európai köz
szellem is.

Tehát a kiadók Nyugat-Európában azo
kat fordítják, akikhez közel állnak; a töb
biek nem érdeklik őket. Se a szociográfia, 
se semmiféle nemzeti szempont, sem pe
dig egyéb. Ebből az következik, hogy 
előbb-utóbb ez visszahat természetesen, 
az írókra magukra és az irodalom egészé
re is. Kiüresedik lassan az egész. Végképp 
nem elég a mai tudati és érzelmi feltöltött- 
ség ahhoz, hogy egy olyan arányú vállal
kozásba belefogjanak, mint amilyen an
nakidején a szociográfia volt. És ne felejt
sük el, hogy akkor, a maga korában, en
nek nagyon nagy volt a közönség hatása 
is. Ez azért izgalomba hozta a társadal
mat. Félő, hogy ma ha lennének is vállal
kozók erre és lenne, aki finanszírozza, a 
társadalmat nem nagyon hozná izgalom
ba. Egyszerűen kívül esne az érdeklődési 
körén, a figyelmén és a sajtót sem ez a faj
ta irodalom kapná meg.

- Úgy tűnik, hogy a pillanatnyi politi
kai elit számára nem, de a népszerűségi 
tapasztalatok szerint a választópolgár
ok számára viszont egyre szimpatiku- 
sabb az a politikai békés párbeszédre 
történő biztatás, ami a "békejobb" kez
deményezés körül kialakul. Az ország
nak valóban arra van szüksége, hogy a

Bíró Zoltán nyitotta meg a Lakiteleki Népfőiskolán Takács Borbálának Árpádházi királyokat bemutató kiállítását.

két pólusú vagy pedig a több színű, 
több pólusú rendszer irányába indul
jon el?

- Először is a békeprogramot illetően. 
Azt én is így tapasztalom, hogy az embe
reknek erre van igényük, utálják, irtóznak 
a politikai belharcoktól, a hangoskodás
tól, sok mindentől, ami ezzel jár. Itt csak 
az a baj magával, a békejobb programmal, 
hogy kinek tud kezet nyújtani egyáltalán 
és kinek akar kezet nyújtani. És ha erre 
kell válaszolni, akkor ez a békejobb prog
ram az én számomra legalábbis kétséges. 
Ennek nemcsak az eredménye, a tartalma 
is. Hiszen itt arról van szó, hogy a koalí
ciós pártok között is nyilvánvalóan van
nak feszültségek, ellentétek, ez természe
tes önmagában. Az ellenzékkel, a jelenle
gi ellenzéki pártokkal nem is tud nagyon 
és nem is nagyon akar békülni egyik sem, 
de maga az ellenzék sem természetesen. 
És ennek is megvan az oka, hiszen más a 
világnézetük, ízlésük, politikai program
juk és így tovább. Akkor viszont kinek 
szól ez a békejobb? Amit az MDF elnök 
asszonya ebből eddig fel tudott mutatni, 
az az MDF-ből kivált és az MDF-et kis hí
ján felborító és tönkretevő néhány ember 
a Magyar Demokrata Néppárt címén Ez 
pedig kevés. Ez erkölcsi, szellemi érte
lemben is "kevés és létszámban, politikai 
erőben is. Tehát ez önmagában nem hoz
hat eredményt. Úgy látom egyébként, 
hogy az egész békevágy, ami a magyar 
belpolitikával kapcsolatos emberi várako
zásokat illeti, az meglehetősen illuzórikus 
- hosszabb távon is egyelőre. Az pedig, 
hogy kétpólusú vagy többpólusú a ma

gyar politikai rendszer és a színkép, arra 
azt tudom mondani, ahogy alakul. Ami
lyen politikai erők megtudnak képződni 
és ahol megtudnak képződni. Azt a tervet, 
ami itt sokszor elhangzott bizonyos pár
tok részéről különösen, hogy legyen a po
litikai élet kétpólusú, azt én komolytalan
nak tartom és nagyon veszélyesnek is. Ha 
itt valamiféle előre tervezettséggel olyan 
helyzetet akarnak teremteni, amelyben 
majd egy ilyen színű, mondjuk egy jobb
oldali és mondjuk baloldali párt egymás 
között ezt a bizonyos sokat emlegetett 
váltógazdálkodást ellátja a politikában, és 
nem kell több. Csatlakozzon az összes 
többi hozzájuk. Én úgy gondolom, hogy a 
magyar társadalom mai állapotát tekintve, 
a magyar hagyományokat tekintve is, ez a 
kétpólusú rendszer vagy nem jöhet létre, 
vagy ha valamilyen erőltetés folytán még
is létrejön, az a magyar közéletnek nem 
lesz jó. Azonkívül nem is lehet tartós. Te
hát, ha létrejönne egy ilyen, és valóban 
mondjuk két tömb versenyévé válna az 
egész politika, az átmeneti lenne csak- 
, mert a szakítások története következne 
ezzel. Már eddig is ez történt: Az egész 
rendszerváltás folyamatában a szakítások 
történetét éljük, mert az a három párt: az 
MSZP, az MDF, az SZDSZ, amelyikben 
ez elindult, ennek a három pártnak a törté
nete az egyértelműen ezt a szakítást mu
tatja.

- Tehát a társadalmi mozgásformákat 
kell minden körülmények között elébe 
rendelni a politikai mozgásformáknak 
és magának a társadalomnak kell a po

litikai rendszert olyanná formálnia, 
amilyen éppen lesz?!

- Pontosan, és ha a választó azt látja, 
hogy neki tényleges választása nincs, ak
kor az a folyamat tartósul, ami eddig is 
jellemző volt, hogy mindig arra szavaz, 
aki az ellenpóluson áll. Tehát, ha az MDF 
kormány van azt utálja meg, akkor a vele 
szembenállóra fog szavazni, ez akkor az 
MSZP volt, ha az MSZP-t utálja meg, ak
kor a vele szembenállóra fog szavazni, 
mint most a Fideszre. Spontánul is és tu
datosan is, tehát így szerveződnek a dol
gok. Ilyen értelemben lehet két pólusról 
beszélni hosszabb távon is. De ez nagyon 
egészségtelen két pólus és a társadalmi 
mozgásokat semmiképpen sem kifejező, a 
társadalmi igényeket pedig végképp ki 
nem fejező politikai helyzet lenne. Úgy 
gondolkodtam mindig is a politikáról, 
hogy a politikának nem az a dolga, hogy ő 
maga átalakítsa társadalmat, hanem a 
meglévő társadalmi igényekre, mozgá
sokra, struktúrákra ráépítsen egy olyan 
politikát, amely a jövőben nyilván változ
tat is a társadalmon. De a politikus és a 
politika dolga az, hogy a maga társadal
mát fejezze ki, lehetőleg ügyesen, okosan 
és becsületesen. És ha az átalakulási fo
lyamatok igénylik, akkor lehet szükség a 
politikai eszközökre és 
cselekvésre is.

Lejegyezte: 
Kerényi György

Méltatlanságok
A Könyv idén is illegalitásba kényszerült Kecskeméten. A 

Főtér, amely annyi méltatlan megnyilvánulásnak képes 
helyt adni (vajon meddig lehet visszaélni a flaszter és a pol
gárok türelmével?) az idén sem lehetett a könyvsátraké. So
kan kérdezték tőlem is, én is feltettem a kérdést az egyik 
könyvesboltban.

Tudja, olyan magas bérleti díjat kérnek a sátorért, terüle
tért, hogy kénytelenek voltunk lemondani a kitelepülésről.

A könyvbarátok természetesen megtalálták az ízlésüknek 
megfelelő írót. Mondhatni: hatott az akolmeleg. Volt min
denből egy kicsi. Csak éppen az ünnep maradt el. A kinyil
vánítása annak, hogy ebben a cudar világban is, amikor a 
garast a fogához verve teremti elő a pénzt a könyvre az em
ber, most is érték a jó  könyv. Nem szégyellni való.

A Főtér persze mindent kibír, legf eljebb az ép érzékű em
berek szégyenkeznek a rendezők helyett, akik százezreket 
fecsérelnek olyan produkciókra, amelyek megalázzák a 
szereplőket, a közönséget egyaránt. A Nemzedékek Napjá
nak csúfolt program egyedül a rendezőasszonynak tetszhe
tett. Aki arra járt, menekült hallótávolságon kívülre. Mert 
lehet, hogy Pista bácsi a Fényes Nap Szociális Otthon lakó
it megríkatja dalaival esténként, no, de 100 wattal, fényes 
nappal a turistaszezon közepén?! Látni lehetett a szent bor- 
zadályt a harangjátéktól odaténfergők arcán: lesz itt Kecs- 
kemét-imázs, viszik hírünket.

Még mindig nincs béke az egyházak és a főtéri "partik" 
szervezői között, a szíves tudomásulvételt kérő levét nem ne
vezhető annak.

Polgármesterünk ígéretet tett tavaly, hogy a Főtéren csak 
nívós műsorok kerülhetnek mikrofon elé. Persze, arról fő 
védnökként se lehetett fogalma, hogy mi készül a Nemzedé
kek Napján. Pedig már tavaly is tájt siker volt a buli.

Süketeknek, vakoknak. Meg elszállt szervezőknek. Jövő
re, ha lehet, könyvheti sátrakat kérünk.

A könyv csöndben van. Némán kelteti magát. Es nagyon 
nagy szükség van rá. Es mindazokra, akik „születésénél”  

bábáskodnak: a nyomdászokra is.
Mert kellenek a könyvek, például arról, hogy miként sza

bad bánni fogyatékos, koros, beteg emberekkel. Vagy csak 
arról, hogy mire nem illik a köz pénzét pazarolni, s mire il
lik bőkezűen adni. Megsúgom: könyvre igen. -mentira-

Az ünnepi könyvhét alkalmából megjelent Mészáros Márta 
Kisvilma - film és élet c. önéletrajzi írása. Az Otthon moziban a 
Kisvilma - Az utolsó napló bemutatója után a vetítést követően Mé
száros Márta rendezőnővel, Pataki Éva forgatókönyvíróval és 
Czinkóczi Zsuzsa filmszínésszel beszélgetett Kriskó János.

A KÖNYV ÜNNEPÉN

A könyvheti események sorában a könyvtári megnyitón dr. Ilia Mihály egyetemi tanár, irodalomtörténész 
(jobbszélen) mutatta be Buda Ferenc és Fűzi László új kötetét. Szeretettel emlékezett rájuk azért is, hiszen 
Buda Ferenc első közléseit szerkesztette, Fűzi László pedig tanítványa volt. A kecskeméti szellemiséget, a nem
zedéki folyamatosságot és kézfogást a "mindenféle értelmiségiek" művészet- és irodalompártolását a város 
igazi értékei közé sorolta, amiért ide mindig szívesen jön - tanítványok, barátok közé.

Esterházy Péter Harmónia Caelestis című, nagysikerű könyvéből olvasott fel 
részleteket a Katona József Könyvtárban. A szerző megadóan dedikált, még 
olyan különleges kívánságot is teljesített, minthogy írná be a címlapra "Folyt, 
köv." (Érts a történetnek.) Úr ír, azután somolyog, csillaggal megjelöli a szöve
get. A címlap aljára lapidáris betűkkel ott a kommentár: erős ráhatás alatt írtam.



A MAGYAROS 
STÍLUS

r _
Uj tárlat a Fotómúzeumban
Ellenfény, folklorisztikus téma, 

gyöngyösbokrétás derű, tükörfényezett 
nagyítások, pályadíjak garmada, a ma
gyar fotográfia legfényesebben ragyogó 
időszaka... Elintézhetnénk ezzel a né
hány szóval is. Ha így van, mégis, miért 
kell akkor egy egész kiállítást szentelni 
neki, könyvet írni róla?

Miért is? Mert kérdések tucatjait veti 
fel, s hagyja mindmáig félig vagy egé
szen megválaszolatlanul. Még annyit 
sem tudunk erről a dologról, hogy pon
tos, a lényeget megvilágító kérdéseket 
tehessünk fel egy minket, magyar fotog
ráfusokat olyannyira érdeklő probléma
körről. Ilyen kérdéseket például:

Valóban ez volt a magyar fényképezés 
aranykora? Vagy ellenkezőleg: itt érhe- 
tő-e tetten saját mértéktelen provincia
lizmusunk?

Kik, milyen fotókat és hová küldtek ez 
időben, mit nyertek, s mi volt a rangjuk, 
értékük e díjaknak?

Valódi ellentét feszült-e a kor két meg
határozó stílusa, a magyaros és a szocio- 
fotó között, vagy vannak átjárások? Mit, 
honnan, miből vett át, mi az, ami origi
nális benne? Mennyiben kötődött a kor 
politikai elvárásaihoz, volt-e közös az 
irodalommal, a képzőművészetek más 
területeivel?

A külföld ugyanazt gondolja erről mint 
mi? Mi volt ezidőtájt a világban uralko
dó fotóstílus? Tud-e a magyaros stílus
ról egyáltalán valaki a határainkon túl, 
érdek li-e ez az egyetemes fotográfia 
papjait és papnőit, vagy sem? Ha igen, 
miért? Ha nem, miért nem?

És persze igen. Magyar vagy magya

ros stílus, ne- 
talántán m a
gyarfos)? A 
honi fényképe
zésben ez ha
sonló volume
nű kérdés, 
mint anno a 
usion vagy 
iusion.

Hogyan és miért men- 
tődött át a magyaros 
stílus formakincse, 
technikája, szemlélet- 
módja egy erősen jobb
oldali, konzervatív po
litikai rendszerből egy 
szovjet típusú szocia
lizmusba?

És utolsó (előtti) kér
désként: miért van az, 
hogy még mindig al
kalmas témát jelent a magyaros stílus 
arra, hogy két fényképész, vagy azzal 
foglalkozó jól egymásnak essen? Miért 
lett és lehet máig ideológiai sőt politikai 
küzdelmek kiváltója?

Van-e használható, továbbvihető üze
nete a ma fotográfusai felé, vagy tegyük 
az egészet vitrinbe és mutogassuk mint 
korosodó sportoló hajdanvolt győzel
meiért kapott serlegeit?

Talán ennyi is elég annak illusztrálásá
ra, hogy ez a viszonylag rövidke perió
dus érdemesnek mutatkozzék arra, hogy 
foglalkozzunk vele. Már csak azért is, 
mert a honi fényképművészet olyan rep
rezentánsai fémjelzik, mint Balogh Ru
dolf, Vadas Ernő, Szöllősy Kálmán,

• #

ITTZES MIHÁLY KOTETEROL
A könyv azért más. A könyvnek sú

lya van, a könyvnek érteke van. Hiába 
veszélyeztetik elektronikus és digitá
lis szörnyetegek, a könyvek élnek, a 
könyveknek lelkűk van, s akinek 
könyve je len t meg, az mégis más, 
m int akinek sohasem volt, vagy soha
sem lehet. És ez még akkor is így van, 
ha manapság a nyom tatott szó már 
nem feltétlenül a tudom ány és a mű
vészet lenyomata, s ha önjelölt kiadók 
máshol meg nem tűrt irományokkal 
árasztják el a piacot.

Ezért fontos tehát, ha egy olyan 
könyv jelenik meg, am ely időtálló ta
nulmányokkal, s nem hivalkodó kül
lemével invitálja az olvasót. Ezért je 
lentős állomás Ittzés M ihály 22 zenei 
írás cím ű kötete, a Kodály Intézet leg
újabb kiadványa. Egy tudós életpályá
ja  30 éves term ésének összefoglalása
ként értékelhetjük, szigorú válogatás
ként, am elyben a tartalmi sokszínűség 
szerves egységet alkot, a stílus és a tu
dom ányos felelősség jegyében.

A korábban már m egjelent írások 
m ellett néhány újabb tanulm ány is he
lyet kapott itt: ezek elsősorban az 
utóbbi évtized angol nyelvű előadása
inak m agyar változatai, illetve nyom 
tatásban először m egjelent előadások. 
Néhány írásnál az illusztrációs anyag 
gazdagodott a múltbéli megjelenéshez 
képest. A gazdag jegyzet és forrás
anyag, a precíz név- és tárgym utató 
megkönnyíti az olvasó tájékozódását.

Ittzés M ihály írásai nem ism eretle
nek a kecskeméti közönség számára. 
Szerkesztőként több olyan kötetet je 
gyez, melyek Kecskem ét jeles m uzsi
kusainak  á llítanak  em léket 
(Nem esszeghyné Szentkirályi Márta, 
M. Bodon Pál, Vásárhelyi Zoltán), a 
Forrás rendszeresen közli irodalmi 
vonatkozású opuszait.

Tem atikus összeállításban, együtt 
szem lélve azonban jobban kirajzolód
nak a szerző m ondanivalójának alap
vető sajátosságai. Ezek mindenekelőtt 
a filológiai alaposságban érhetők tet
ten: óvatosan közelít választott témá-
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jához, szisztem atikusan sora
koztatja érveit, példák sokasá
gát vonultatja föl, s csak ezután 

■ vonja le az imm ár teljességgel 
m eggyőző konklúziót. Inkább 
önmagával vitatkozik m int pá
lyatársaival. M ély tiszte lettel 
nyúl a nagy zeneszerzők m űvei
hez, gondolataihoz, de alázata 
sohasem csap át hódoló tekin
télytiszteletbe, a neves elődök 
előtti főhajtás a tudós tárgyila
gosságának alárendeltje lesz.

Zenei írások  sorakoznak  a 
könyvben, ném elyek kifejezet
ten csak kom oly zenei előkép
zettséggel követhetők. Túlnyo
mó részük azonban a tudós ne
velő, Ittzés tanár úr olyan m un
kája, am ely a gyakorló pedagó
gusok, irodalmárok és minden 
más olvasó érdeklődését is fel
keltheti. Számvetés a zenepeda
gógia aktuális kérdéseiről, Ko
dály közéleti tevékenységéről, a Köl
csey, Petőfi, Zrínyi megzenésítések 
problem atikája vagy éppen a Bánk 
bán zenei vonatkozásai. S talán az 
egyik legizgalmasabb: Kelet és N yu
gat találkozása Kodály életművében.
Most, am ikor a történelem ben oly so
kadszor megint a helyünket keressük 
a világban, rendkívül tanulságos ez az 
olvasmány (korábban angol nyelven, 
illetve 1998-ban a Forrásban jelent 
meg). R ám utat arra, 
am it Kodály hosszas 
kutatóm unkája révén 
term észetesnek talált: 
a táguló világban úgy 
lehetünk  leg inkább
urai saját kultúránk- ját". A világ minden tájáról visszatérnek sziitő- 
nak, ha m ellette minél földjükre, sikereik színhelyére a Hírős városból el- 
jo b b an  m egism erjük  származóitok. Az eseményeken lapunk is jelen 
m ásokét, legyenek  /esz. A találkozó kapcsán a Katona József Könyv-
azok távoli kis népek tárban a város és Bács-Kiskun megye nevezetes
vagy éppen szomszé- embereiről, épített számítógépes személyi adattá-
daink a Duna völgyé- rat kínáljeik a tájékozódni kívánóknak.

szerzője M olnár Antal gondolatát idé
zi, s e szavak saját m unkásságára is 
igazak: "Az igazi pedagógus nem csak 
tudóvá, hanem a tudáson át derék em 
berré is nevel. M ert a tudás csak úgy 
hasznos, ha ráébreszt a világ örök 
rendjére és arra az értékhierarchiára, 
amelyen belül az egyén és cselekvése 
a megillető helyre kerül."

Ittzés M ihály zenei írásai m ost a he
lyükre kerültek.

Kecskemétiek találkozója
Nagy előkészületek előzték meg a július 21-én 

megrendezésre kerülő "Kecskemétiek találkozó-

s
Részletek a Katona József Színház direktorának beszámolójából. 
(Elhangzott az Önkormányzat Közgyűlésén, 2000. június 21-én.)

A kiállítás megnyitója

Kemy István, Dulovits Jenő, Haller Fri
gyes, Angelo, Haranghy György, Járai 
Rudolf és még vagy két tucat jeles alko
tó.

A Magyar Fotográfiai Múzeum kiállí
tása és a közeljövőben megjelenő könyv 
a stílus legkiválóbb alkotóinak főműve
ivel próbál meg egyfajta számvetést ké
szíteni a múlt század húszas éveinek 
kezdetétől mintegy harminc-harmincöt 
évet átfogó időszakról. Kérdéseket fo
galmazunk meg, amelyekre tudunk, 
próbálunk válaszolni is, a többit az olva
sókra, a kiállítás látogatóira bízzuk.

írta:
Kincses Károly

—

1 .
A színház 1986 óta megoldatlan tető-fel

újítási ügyében komoly elmozdulás tör
tént, - örömmel jelenthetem a Közgyűlés
nek, hogy a teljes tetőfelújítás 125 millió
jával szemben ezúttal 12 milliós pályázati 
pénzből sikerült megoldani azt, amiért há
rom elődöm hiába küzdött, nevezetesen, 
hogy a 15 évvel ezelőtti nagy renoválás 
aranyozott "ékszerdoboz"-eredménye ne 
ázzon be immár a tető okán.

A kivitelezést az önkormányzat vezé
nyelte, s ezúton is szeretném megköszön
ni dr. Szécsi Gábor polgármester úr sze
mélyes aktív közreműködését e közös 
ügyünkért.

2.
A Kamaraszínház és az Üzemszínház 

külső-belső felújítása lenne az a követke
ző feladat, amire mindenképpen érdemes 
lenne közösen áldoznunk.

A színház saját erőből is be fogja indíta
ni e két játszó helyszínt a következő évad
ban, - ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 
anyagi lehetőségeink függvényében, já t
szó helyeink esztétikájában és műszaki 
színvonalában igen különböző szintekre 
lehet eljutni.

Legfontosabbnak a személyzeti és a mű
szaki-technikai bázis megteremtését tar
tom, - miközben természetesen mindent 
elkövetünk azért is, hogy az egyelőre csak 
kívülről szemlélődő érdeklődők is meg- 
érezhessék: a falak mögött izgalmas szín
ház látható.

* 3.
Az 1999/2000-es évadban, mind a né

zők, mind a bérlők, mind az előadások 
száma nőtt az előzőekhez képest.

Mielőtt bárki arra a következtetésre ju t
na, hogy egyetlen feladat a mindenkori 
számok növelése, és akkor a határ a csilla
gos ég, - szeretném leszögezni, hogy tevé
kenységünknek csak egyik mutatója a 
mindenkori nézettségünk.

Bátor, nem szokványos programot kínál
tunk.

Még a biztosnak nevezett zenés előadá
saink is hordozták a kihívás izgalmát, a

Godspell és az Olivér egyaránt új utakon 
haladt, Shakespeare-t új fordításban, a jól 
ismert operett-dallamokat új, kecskeméti 
történettel nézhették meg az érdeklődők.

Saját két rendezésemet szándékosan ha
gyom a végére: Wyspianski bemutatásá
val a magyar színházak igen régi adóssá
gán enyhítettünk 
valamit: ekkora
szériát soha M a
gyarországon nem 
futhatott a Menyeg
ző eleddig.

Madách Tragédiá
ja a karlsruhei Eu
rópai Kulturális 
Napokon kívül a 
budapesti Országos 
Színházi Találkozó
ra is meghívást ka
pott, - ezen szakmai 
rangnál azonban lé
nyegesen fonto
sabb, hogy a város 
tizenévesei lelke
sen figyeltek egy 
olyan klasszikus 
mű előadásán, 
melynek elolvasá
sára a tanár-kollé
gáknak nem min
den tanulót sikerült 
rábírniuk.

4.
A legfontosabb 

kérdéshez érkez
tünk: igen komo
lyan szeretném kér
ni a képviselőtestü
let segítségét a vá
ros tanulóifjúságá
nak, mint legfonto
sabb nézőrétegünk- Egy vita$pttan 
nek, a bevonásá
hoz.

A nézettségi adatokból világosan kitű
nik, hogy a művészetében és áraiban egy
aránt legolcsóbb, egy évtizeddel ezelőtti 
nézőszám-csúcsok könnyedén feliilmúl-
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hatóak lennének, ha a kecskeméti iskolá
sok teljes létszámban válnának a színház 
nézőivé.

Közös felelősségünk ebben az esetben 
kettős: a városi és a központi költségveté
sen keresztül a színházunkra szánt adófi
zetői pénzből valóban a művészet felé te
relő, igazi színházat próbálunk-e létrehoz
ni, avagy a bóvlit tartósítjuk-e utolsó 
lehelletünkig.

2öö0/2ö01-es 105. évadjának be
mutatói Nagyszínház:
A BESZÉLŐ KÖNTÖS  
Bárt: O LIVÉR musical 

Christie: TÍZ KICSI NÉGER  
Hirson: A BOHÓC  

Katona: BÁNK BÁN dráma 
Vian: BULI-M URI 

Ezúttal már hat nagyszínházi da
rabra érvényes a bérlet, -és to

vábbra is választhat még egyet a 
KAM ARASZÍNHÁZ-ból 

Gyurkovics Tibor: HÁBORÚ  
HÁRM ASBAN ősbem utató  

Ödön von Horváth 
KASIM IR ÉS KAROLINE  

ÜZEM SZÍNH ÁZ  
Dusán Kovacevic: III. 

RADOVÁN
Repertoáron marad az Az em 

ber tragédiája, Tartuffe.

• • •  •

KÖZÖS EM LEK EGY EGESZ ELETRE

beikta ott” szereplő a Tragédiában: a pedellus. 
Al; kította Sírkő László

Senkinek nem jutna eszébe az irodalom
vagy a m űvészettörténet-órán Courts- 
Mahlert vagy Berkesit olvastatni, avagy 
éppen gombolyagos cicákat vetíteni kép-

K O D A L Y  Z O L T Á N ;

ben.
Bárdos Lajosra vo

natkozta tva  a kötet

A Hírős Hét Fesztiválok történetéről is találhat
nak dokumentumokat gyűjteményükben.
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Az egyik próba után láttam őket elő
ször. Kipirultak voltak és elégedettek. 
N ém ely iknek  csizm a volt a vállára 
akasztva. Aggódó szülőket nyugtattak 
m agától értetődő term észetességgel: 
"M ár végeztünk, de a tapsrendet még 
gyakoroltuk". És énekeltek. N épdalo
kat. Ki a Görög Ilona balladát, ki a 'Bol
ha' dalát. A legtöbben a Jaj, de szépen 
cseng a lapi kezdetű dallamot. Fölfedez
ték maguknak a Székelyfonót. Aztán 
fölfedeztették másokkal is. A főpróbán,

Professzionális „gyermek” Székelyfonó
aztán a bem utatón és a későbbi 
előadásokon.

Székelyfonó - gyerekekkel? 
Sokan tamáskodtak, hogy le
hetséges-e egyáltalán? Hogyan 
képesek kisgyerekek és kiska
m aszok megbirkózni a felnőt
tek szám ára is hatalm as feladat
tal? Aztán mégis m egkezdődtek 
a próbák, tanultak a szólisták, 
próbált a kórus, a zenekar. És 
megszületett az előadás. Szín
házi produkció, színházi szak
em berekkel, am atőr szereplők
kel, professzionális színvona
lon.

Akik elhatározták, akik vállal
ták és akik m egvalósították, 
hittek és bíztak valamiben. H it
tek abban, hogy Kodály Zoltán 

zenéje képes magával ragadni a közre
m űködőket és átsegíti őket a nehézsége
ken. Bíztak abban, hogy értelmes célért, 
zenészt, táncost, énekest próbáló felada
tért érdemes gürcölni, érdemes órákon 
át küzdeni a dallomokkal, szövegekkel, 
színpadi helyzetekkel, koreográfiákkal. 
A főpróba és a bem utató sikere őket iga
zolta. Kecskem ét felfedezte Kodály re
mekét. M egszólalt a mű, megszületett a 
csoda.

S talán nem csak azoknak tetszett,

akiknek gyermeke, unokája, keresztfia 
ivagy tanítványa tűnt fel a színpadon, 
i Talán a betévedt vájt-fülűek es a mezei 
'közönség is megérzett valam it abból, 
iami a színpadon történik. Mert a Szé
k e ly  fonóban tulajdonképpen nem törté
nik sem m i, csak éppen m egtörténik 
iminden, ami az életben megtörténhet. A 
mű maga az élet. Az élet a maga teljes
ségében, am elynek része a halál is. Az 
esendőség és gyarlóság, a nagyszerűség 

[és a felm agasztalás. Elbujdosás és visz- 
szatérés, elválás és újratalálkozás, el- 
szunnyadás és feltámadás, mélységes 
fájdalom  és önfeledt m ulatozás. De 
m indenek felett a szerelem , minden 
öröm és minden gyász végső forrása.

A színpadi m egvalósítás kiválóságai 
!(Éry-Kovács András rendező, Székely 
[László díszlettervező, Jánoskuti Márta 
[jelmeztervező és Zsuráfszky Zoltán ko- 
freográfus) a lehető legjobb megoldást 
^választották. Bíztak Kodály zenéjének 
erejében. Tudták, hogy a kitörő boldog
ság, a csipkelődő gúny vagy a m érhetet
len  gyász gesztusai elsősorban a zené
dből fakadnak, s engedték érvényesülni a 
dallamokat. Csak ott és csak annyit tet- 
:tek hozzá, amennyi az együttesekben 
megerősíti, vagy a szólisták esetében ki
egészíti a zenei történés elemeit. Az 
összhatás őket igazolta. Nem kereked
tek felül a mű keretein, de mégis jelen  
voltak minden pillanatában.

A Székelyfonó olyan darab, amelynek 
egésze vagy részletei puszta m egszóla
lásukkal hatást válthatnak ki. Nem vé
letlen, hogy néhány hónappal a buda
pesti bem utató után, 1933 novem beré
ben a milánói Scala-ban is előadták. 
Szinte sem m it nem kell hozzátenni, 
csak engedni kell a dallam okat, hogy 
lelkűnkbe hatoljanak, csak hangszerre 
vagy énekre kell fordítani, am it a zene
szerző a népdalok költészetétől ihletve 
megálmodott. Döm ötör Zsuzsa karm es
ter irányításával is pusztán ennyi szüle
tett. Egyszerű varázslat, ahol élővé vál
tak kottafejek. Lett szerelmes kitárulko
zás és megrendítő sirató, szívszoronga
tó ballada és nevetésre ingerlő játék, 
személyes meghittség és mozgalm as tö
megjelenet. Társaival (Jámborné M ár
kus Emőke és Jám bor Zsolt betanítók, 
A ntoni A ndrea, H aifart M árta és 
D urányik  L ászló kórusvezetők , 
Bedőcsné Szabó Rita és Bedőcs József 
tánckarvezetők) együtt feledtetni tudta 
az Operaház szólistáit, a darabhoz kötő
dő sémákat és előítéleteket. Személyre 
szólóan figyelt mindenkire, így tudott 
az egész előadásban összhangot terem 
teni.

Lehet, hogy ezt a kecskeméti előadást 
nem fogják külön fejezetben jegyezni a 
zenetörténészek, nem születnek róla ta
nulmányok, s csak am atőr felvételek őr-

Moliere Tartuffe-je a jövő évadban is műsoron marad.

zőművészet címén.
Miért gondolja bárki, hogy a színházban 

más a feladat, mint a társművészetek te
rén?

Ami a bevételeinket illeti, - elhanyagol
ható a különbség az egész felől tekintve, - 
az úgynevezett "populáris" és a "komoly" 
produkciók pénztári bevételei között. To
vábbra is bérlőink adják a nézőközönség 
meghatározó többségét.

Hosszan tudnék érvelni, bár sokaknál 
nyilván teljes nyitottságra találnék: -

Ha valamiképp a kulturális- és oktatás
ügyünk templomának tekintenénk a szín
házunkat is, akkor a lehető leghasznosabb 
módon használhatnánk az épületet, erede
ti céljának megfelelően.

Ettől nem válunk ifjúsági színházzá, - de 
nekünk nem kell félnünk attól, amitől nem 
egy színidirektor joggal retteg: hogy az 
unatkozó gyerekek majd szétbomlasztják 
az illedelmesen unalmas előadásaikat.

Nagy szem Csongor és Tündét hoztak át 
a kecskeméti diákszínjátszóink a Kamará
ba.

Nem győzöm hangsúlyozni a jelentősé
gét: teljes osztályok érettségiznek le a mi

mandátumunk idején. Jól ismerem a tanár- 
kollégák egy részének fenntartásait, de 
úgy hiszem, hogy ha a vitáink központjá
vá válhat a színház, máris tettünk valamit, 
ha mást nem, hát gondolkozni, vitatkozni 
tanítottuk közös tanítványainkat.

Ahogy egyébként a mindenkori legna
gyobbak is mindig tették.

5.
A 2000/2001-es évad terveinél a fenti 

összefüggéseket is figyelembe vettük.
Városunk meghatározó értelmiségi kö

rei, valamint az önkormányzat közös ké
résére jön létre a Mikszáth-adaptáció: "A 
beszélő köntös".

A mű eredeti regény-formájában is igen 
szarkasztikusán szólt a ferenejózsefi idők 
közállapotairól, az élő színház pedig mi 
mást tehetne, mint hogy él ezzel a lehető
séggel.

A szöveg mindvégig mikszáthi, s remé
lem, együtt fogunk szórakozni a szeptem
ber 29-i ősbemutatón.

A meghirdetett bérleti felhívásunkhoz 
képest egy jelentős változás készül, neve
zetesen: mai szándékom szerint az ezred
fordulót egy új Bánk-bánnal ünnepelnénk.

Hol, ha nem éppen Kecskeméten lehetne 
és kellene bebizonyítani: máig élő, valódi 
színpadi műről van szó, legalábbis akkor, 
ha nem muzeális tárgyként, hanem leg
égetőbb problémáinkra választ kereső 
alapműként kezeljük Katona darabját.

6 .
Minden ellenkező híreszteléssel szem

ben:
- színházunk azon kevesek közé tartozik 

az országban, amelyik nem küzd megold
hatatlan finanszírozási problémákkal.

- a költségvetésből ebben az évben is ki 
fogunk jönni.

- eközben a szegedi költségvetés egyötö
déből, a szolnoki feléből működünk, hogy 
csak a szomszédos alföldi műhelyeket 
nézzük.

- Ugyanakkor a legalulfizetettebb szín
házi emberek Kecskeméten működnek, a 
színészi- rendezői- műszaki gázsik jóval 
az országos átlag alatt vannak. Ha ezen a 
helyzeten közösen nem tudunk változtat
ni, akkor az évek óta emlegetett rémkép a 
színház ellehetetlenüléséről valósággá 
válhat.

Különös intézmény a miénk, - minden
kor lesznek olyan érdekek, amelyek érve
ket keresnek a saját mellőzöttségük orvos
lásához.

Talán azért érdemes évente személyesen 
is megjelenni a fenntartó önkormányzat 
előtt, hogy közösen nézhessünk szembe a 
feladatainkkal.

Várom észrevételeiket, és 
továbbra is várjuk Önöket a 
Színházba.

zik emlékét. De valami mégis m egm a
rad belőle, mélyebben m int az archívum 
polcán vagy a m ágnesszalag lenyoma
tán. Azok a gyerekek, akik a színpadon 
énekeltek és táncoltak egy életen át m a
gukkal viszik a dallam okat, a díszlete
ket, a mozdulatokat és tánclépéseket, 
egyáltalán, a kulisszák mögötti élet él
ményeit. S mindehhez Kecskeméten, is
kolásként, a város szülöttének művén 
keresztül juto ttak  hozzá. Ezt tőlük már 
senki nem veheti el, ezt ők már a szí
vükben - lelkűkben, m indörökké m a

gukkal viszik. S mi felnőttek csak örül
hetünk, hogy voltak közöttünk olyanok, 
akik hozzásegítettek egy generációt ah
hoz, hogy felfedezzék: a felelőtlen szó
rakozás, a kocsmában vagy bevásárló- 
központban zajló időtöltés m ellett vagy 
helyett lehet olyasm it is 
csinálni, am ihez a taps
rend is hozzátartozik.

írta:
Horváth Ágnes

A július - augusztusi összevont szá
mot a vajdasági, jugoszláviai m agyar 
kultúrának szentelték a szerkesztők. 
Két hatvanéves költőt is köszöntenek: 
a Svédországban élő Domonkos Ist
ván legalább 20 éve nem adott interjút 
- most életútjáról beszél. A másik ün
nepelt: Tolnai Ottó. Szociográfia ol
vasható a jugoszláv vendégmunkások 
németországi életéről. A folyóiratot 
M aurits Ferenc grafikái illusztrálják.

A Katona József 
könyvtárban

A hónap műalkotása: Július 22-ig 
Csáky Lajos művei, "...mindennapi ke
nyerünket..."

Július 24-aug. 26-ig Rátkai Erzsébet jel
meztervező munkái. A műalkotások a 
könyvtár kávézójában^ tekinthetők meg 
nyitvatartási időben.

GYERMEKVILÁG
(Információ: 76/500-567)

Július 15-24-ig XXV. Országos Kincske
reső tábor. A tábor időtartama alatt játékos 
vetélkedőkkel, rejtvényekkel várjuk ifjú ol
vasóinkat
SZÉCHENYI VÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 

Kecskemét, Széchenyi sétány 6.
Tel.: 76/ 478-290. Nyitva tartása: hétfő, 

szerda, csütörtök: 12-18 óráig kedd, péntek: 
8-14 óráig.

MŰKERTVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 
július-augusztus hónapban zárva tart

Gyógyító
tánc

Dr. Szűcs Miklós onkoradiológus 
főorvos a hyperthermiás berendezéssel
Tavaly mutatta be az RTL Klub műsorá

ban Vitray Tamás Szász János professzor 
találmányát, a hyperthermiás gépet, 
amelynek segítségével rákos betegeket 
gyógyítanak hőkezeléssel. Ezt a terápiát 
már Magyarországon is alkalmazzák, az 
eljárást a vidéki városok közül elsőként 
Kecskeméten- vezették be. A lokális keze
lésre alkalmas gépet jelenleg lízing szer
ződés keretében használja az 
Onkoradiológiai Központ. Szeretnék a ké
szüléket megvásárolni, ára megközelítőleg 
30 millió forint.

Ennek érdekében szeptember 17-én jóté
konysági balett-gálát szerveznek a Katona 
József Színházba, ahol fellép a Stuttgarti 
Balett, a Mojszejev Táncegyüttes, a Ma
gyar Nemzeti Balett, a New York City Ba
lett ismert művészei.

Kereszténység és népi vallásosság 
a naiv művészetben

Ezzel a címmel nyílik kiállítás július 
2-án vasárnap 17 órakor a M agyar 
Naiv M űvészek kecskeméti M úzeu
mában a m agyar kereszténység ezer 
éves évfordulója alkalm ából. A kiállí
táson a paraszti kultúrából kinőtt bú- 
csús, bethlehemes, körmenetes, kará
csonyi, templomi, kálváriás és egyéb 
szakrális helyeken található alkotások 
láthatók. M egnyitót mond Farkas Ist
ván piarista tanár. (A kiállított tár
gyakról képeslapok kaphatók)



Az építőipari óriás
Története több mint 

negyven évvel ezelőtt 
kezdődött, s tulajdon
képpen még nem ért 
véget. Valószínűleg 
nagyon kevesen tud
ják, hogy a Duna-Ti- 
sza Közi Állami Épí
tőipari Vállalat, azaz 

a Dutép felszámolása ma is tart, még mindig 
élnek vele szemben bizonyos követelések. A 
Dutép fia. még létezik, de ez már csak egy 
"jogi hely"- mondja dr. Fáy Ferenc, a hajda
ni óriásvállalat utolsó vezérigazgatója.

A Dutép - amelynek a konzervgyárhoz ha
sonlóan több neve volt működése alatt - kicsi
ből nőtt óriássá. A negyvenes évek végén kecs
keméti, ceglédi, bajai építőmunkások szövet
kezeteiből alakultak a magasépítő nemzeti vál
lalatok. Később ezekből létrehozták a 64. szá
mú Állami Építőipari Trösztöt Kecskemét 
székhellyel, hét szakosított vállalattal. Néhány 
évvel később összevonták a trösztöt és a válla
latokat, ennek megfelelően új, jó hosszú nevet 
kapott. 1955-ben a szervezetet a Bács Megyei 
Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét névre 
keresztelték át. Termelési értéke 68 millió fo
rint volt, 1860 embert foglalkoztatott.

Az ezt követő évtizedekben a kis vállalatból 
regionális építőipari kivitelező és fejlesztő 
centrum alakult ki, 1982-től Duna-Tisza Közi 
Állami Építőipari Vállalat névvel. Akkori ter
melési értéke három milliárd forint volt, lét
száma hatezer fő.

A trösztből alakult vállalat eleinte laktanyák, 
katonai bázisok, bortárolók, különböző köz
épületek építésével foglalkozott. A lakásépítés 
csak a későbbiek során lett fő profilja. Jelentős 
állami feladatokat is kapott, a komlói bányász- 
város kiépítésében például vezető szerepet ját
szott, annak ellenére, hogy Kecskemét és 
Komló között a szállítás akkoriban elég nehéz
kes volt.

Dr. Fáy Ferenc: Magyarországon az építő
ipar a hetvenes évek elején indult fejlődés
nek. Fémjelezte ezt az új technológiák, szer
vezési módszerek megjelenése, az épület-, épí
tési struktúrák átalakítása. A Bácsépnél eb
ben az időben a nagyhlokkos technológia volt 
uralkodó. Kísérleti jelleggel, a hatékonyság 
növelésére úgy nevezett szalagszerű termelési 
módszert vezettek be, ahol a lakások építésé
nél technológiailag elkülönített ütembrigá
dok követték egymást. A Széchenyivárosi la
kótelep jelentős része ezzel az építési rend
szerrel épült. Később úgy nevezett technológi
ai szervezésű vállalattá alakították át a céget: 
voltak kis létszámú generálszervezetek koor

dinációs szereppel és technológiai szerveze
tek, amelyek az élőmunkát és a gépi kapacitá
sokat rendelkezésre bocsátották. Sajnos, ké
sőbb a generálszellem kezdett elveszni. A lét
szám birtoklása hatalmat is jelentett, ami a 
generálszervezeteknél hiányzott. Az átadá- 
sok-átvételek zökkenőmentessége megszűnt, 
ebből számos utólagos garanciális probléma 
származott.

Az állami építőipar fejlődésével a háttéripar 
nem tartott lépést. Állandósult az anyaghiány, 
emiatt az ÁÉV-ek igyekeztek önellátásra be
rendezkedni. Kecskeméten így valósult meg 
az István király körúti ipartelep, jelentős álla
mi segítséggel. 1975 végén beüzemelték a 
házgyárat, s még abban az évben az első házat 
is összeszerelték. A kapacitások egyenletes ki
használása érdekében a Bácsépnek azonban 
újabb és újabb kivitelezési területeket kellett 
szereznie. A hetvenes évek végére szinte 
monstrummá fejlődött: ha az alvállalkozók 
foglalkoztatotti létszámát is figyelembe vesz- 
szük, mintegy harmincezer embernek adott 
megélhetést. Ugyanakkor a direkt 
átlagbérgazdálkodás, ami a hetvenes-nyolcva
nas években dívott Magyarországon, belső 
munkanélküliséghez vezetett.

Dr. Fáy Ferenc: A Dutép soha nem tartozott 
a nagy’ nyereséghozamú vállalatok közé. A le
felé tendálás akkor kezdődött, amikor a poli
tika a lakásépítés felé vitte a cégek A kénysze
rű területi expanzió miatt három megyében 
dolgoztunk, ezt nem lehetett jó l összefogni, 
szervezni. Létre lehetett volna hozni egy 
decentralizált, részleges gazdasági 
önállóságra épített optimális szervezetet, de 
ezt a megrendelők, főként az OTP és az állam 
nem engedték, mert féltek a vállalkozói fele
lősség megosztódásától. Aztán "megfordult 
bennük a sörét", de akkor már késő volt. Az 
ÁÉV-ek, így a Bács megyei is, két-három ma
lomkő között őrlődtek. Egyfelől ott volt a köz
pontosított szakmai vezetés, a minisztérium, 
másfelől a helyi politikai irányítás. Ez gyak
ran jelentősebb volt, mint a minisztériumi, 
bár utóbbit is nyomás alatt tartotta a maga
sabb pártszervezet. A budapesti lakásépítés 
például nem tartozott a hagyományos terüle
teink közé, azért volt rá szükség, hogy az öt
éves terv előirányzatai teljesüljenek. A nagy 
területi szétszóródottság és a viszonylag fejlett 
technológiai rendszer szöges ellentmondásba 
kerültek, hiszen a technológiai kapacitásokat 
nem lehetett olyan szoros ütemterv szerint 
mozgatni Budapesttől Bajáig. A szervezettség, 
hatékonyság elkerülhetetlenül romlott. Gaz
dasági összefüggéseket az akkori politikai ve
zetés nem nagyon mérlegelt, szívesebben állt 
a fogyasztó oldalára. Az OTP megyei igazga
tójának állandó megjegyzése volt: túl drágán

épít az építőipar. Senki nem vette figyelembe, 
hogy Kecskemét a 8-as földrengési zónába 
tartozik, és majdnem félmonolit jelleggel kell 
építeni. A politika sokkal inkább azt vállalta 
fel, hogy rosszul dolgoznak az építőipari vál
lalatok. Nem pedig azt, hogy alacsonyak a 
bérek. A vád ellen, hogy a rossz szervezés mi
att magasak a lakásárak, nem volt apelláta.

A nyolcvanas évek elején, ilyen körülmé
nyek között kezdődött a Dutép számára a tra
gikus algériai lakásépítési vállalkozás, magas 
szintű államközi tárgyalások eredményeként. 
Senki nem merte hangoztatni, de többen sejtet
ték: politikai ukáz volt, hogy a munkát vállal
ni kell. Nemet mondani akkoriban nem lehe
tett.

A magyarok 2700 lakás építését vállalták, 
ennek körülbelül a fele meg is épült. De rövi
desen kiderült, hogy ebbe a vállalkozásba csak 
belebukni lehet. Az algériai kalandért a Dutép 
drága árat fizetett, sőt, tulajdonképpen csak ő 
fizetett: akik belevitték, ma is nyugodtan al
szanak.

Dr. Fáy Ferenc: Miért volt szüksége a poli
tikának Algériára? Nem tudom. 1985 után 
jutott a tudomásomra, hogy az akkori vezér- 
igazgatónak, Dörner Henriknek egyértelmű
en állami, politikai nyomásra kellett elvállal
nia ezt a feladatot. Amikor az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztériumot megszüntet
ték, és költözködtek ki az épületből, a folyosó
ra kitett iratanyagokban találtam meg, telje
sen véletlenül, azokat a dossziékat, amelyek 
ezt világossá tették. 1985-ben, amikor a 
Dutép vezérigazgatója lettem, óriási nyomás 
alá kerültem, hogy az algériai vállalkozást 
azonnal szüntessem meg. Megtagadtam, mert 
az algériai fé l ebben az esetben három milli
árd forint kártérítésre tarthatott volna igényt. 
Ezt ki és hogyan fizette volna ki? A sors iró
niája, hogy épp akkor, amikor a Központi Bi
zottság követelte a kivonulást, kezdett nyere
ségbe fordulni az egész ügylet, nem számítva, 
természetesen, az addig felhalmozódott vesz
teséget Amikor az arab fél nem tudta teljesí
teni a feltételeket újabb munkaterület biztosí
tásával- mivel így nem mi szegtük meg a 
szerződést -, azonnal elrendeltem a kivonu
lást. Amiért ugyanolyan súlyú fenyítést kap
tam, mint amilyet akkor, amikor a kivonulást 
megtagadtam.

Algériáról ma sem tudok közömbösen be
szélni. Tizenhatszor jártam kint. A bajok már 
a diktált szerződés megkötésekor kezdődtek. 
A vitás kérdéseket például algériai bíróság elé 
kellett vinni, de peresítésre csak akkor volt le
hetőség, ha sem a felek, sem az illetékes mi
niszterek, sem az algériai-magyar vegyes bi
zottság nem tudott megegyezni. Tudomásom 
szerint ez a bizottság egyetlen alkalommal 
sem ült össze. Mindemellett rettenetes körül
mények között dolgoztunk. A francia precíz- 
ség keveredett az arab slendriánsággal és a 
külföldiek iránti megvetéssel. Hogy legyen

homok, kőbányát kellet létesíteni óriási 
kőtörőkkel, addig a kiküldött kétszáz ember 
tétlenül várakozott, mert ezt itthon nem tud
tuk. Az arab munkásokat úgy válogattuk ki, 
bog)’ aki a kitett szerszámok közül néhányat 
felismert, azt fölvettük. Itthon elképzelhetet
len, milyen személyes f  enyegetettségben éltek 
a dolgozóink. Emberek tűntek el a kősivatag
ban, állítólagos csempészéssel vádolt két so
főrünket börtönbe csukták, ahol megerősza
kolták őket. Ehhez képest semmiség, hogy 
egész napon át várakoztattak egy zárka-szerű 
helyiségben, amikor a helyi hatalmassághoz 
mentem tárgyalni, aki aztán mégsem foga
dott. Nem folytatom a rémtörténeteket. Gyá
szosan kivonultunk. Ezzel az algériai kaland 
befejeződött, de siettette a Dutép bukását.

1985-ben a vállalatnak 75 millió forint lett a 
vesztesége. Megrázó volt, de még kibírták. Az 
algériai vállalkozás szigorú hitelfelvételi krité
riumokat írt elő, a hiteleket törleszteni kellett.
1990-ig hiába emelkedett a nyereség, a felvett 
hitelek költségei is ugyanilyen arányban emel
kedtek. Időközben a vállalat éves 
hiteltörlesztési terhei elérték a 460 millió 
forintot. Magyarországon bevezették az áfát, 
bekövetkezett egy árrobbanás, s lassan, de biz
tosan és egyre hallhatóbban recsegni-ropogni 
kezdett a szocialista népgazdaság. 1989-1990- 
ben látszott, hogy a felszámolást nem kerülhe
ti el a vállalat.

Dr. Fáy Ferenc: A Pénzügyminisztérium 
azóta már elhunyt osztályvezetőjét, Tóth Bar
nát és a Reorg Rt. vezérigazgatóját, dr. Rédei 
Lászlót köszönet illeti, amiért mindent meg
tettek a Dutépért, amit csak lehetséges volt 
megtenni A megyei pártszervek és az akkori 
tanácsi vezetés esetében mindezt csak negatív 
értelemben tudom elmondani. A nehéz hely
zetben magára hagyták a vállalatot. A szaná
lás után 5-6 év válságmenedzselés követke
zett, de 1991-re 476 millió forintra emelked
tek a hitelkamatok, és ezt már nem tudtuk 
vállalni Az ÁVÜ illetve jogutódja, az AV Rt 
irányítása alá vonták a vállalatot. Csépi Lajos 
és helyettese, Szűcs Endre sokat tettek a cég 
megmentéséért. Azt elintézték, hogy állam- 
igazgatási irányítás alá kerülve, nem volt szá
munkra kötelező az átalakulás. A Dutépböl 
21 gazdasági társaságot szerveztünk. Az ak
kori előírások szerint az összvagyon 20 száza
lékát lehetett kft-ékbe kihelyezni, a vagyon 
többi részét hosszabb időre bérbe adtuk a 
társaságoknak. Később ezeket a társaságokat 
privatizálták, a mai napig 17 működik közü
lük. A vállalat vagyonának eltüntetése miatt 
eljárás folyt ellenem. A vizsgálat megállapí
totta, hogy ez a vagyon megvan. Arra, hogy a 
vagyon, illetve egy része a mai napig működ
het, az akkor mellettem álló vezetőtársaimmal 
együtt büszkék lehetünk. Engem akkor nem a 
vagyon érdekelt elsősorban, hanem az, hogy 
minél több embernek megmenthessük a mun
kahelyét. A korán indult felszámolást tragédi

ának tartottam, de mai fejje! nézve több elő
nye volt, mint hátránya. A kis vagyonnal ren
delkező, de nagy forgóeszköz-állományt bérlő 
társaságok hamarabb tudtak megerősödni, és 
piacot foglalni, További előny, hogy munka
helyek maradtak meg. Életemben egyszer 
kaptam köszönőlevelet. Az AV Rt-töl, hogy 
hét éven át életben tartottam a céget, minta
szerűen láttam el a válságmenedzselést.

Akármerre jár az ember Kecskeméten, szin
te mindenütt lát olyan épületet, amely még a 
Dutép kivitelezésében készült. Tízezrek lak
nak a cég által épített házakban. Ezrek dolgoz
tak valaha az építkezésein, akik ma talán már 
nem is az építőiparban boldogulnak. Néhány 
vállalat ma is őrzi nevében az előd emlékét, 
mint a Dusped, a Dutherm, a Dufa, de belőle 
nőtt ki a Polydom, a Genép vagy az Unibek. 
Túlfejlesztett szocialista nagyvállalat volt, 
amely eltűnt a szocialista nagyiparral és nép
gazdasággal együtt. De az biztos, hogy nem 
nyomtalanul.

Dr. Fáy Ferenc: A regionális építőipar meg
semmisítéséért nagy árat fizetünk. Kidobtuk 
azt a szellemi kultúrát, technológiai ismere
tet, amit a magyar építőipar tudott. Ez, lehet, 
hogy nem volt világszínvonal, de most még az 
sincs. Ez a saját kultúránk, technikánk és f i
lozófiánk volt. Ma a kisvállalatok elsősorban 
a külföldi technológiát, fejlesztéseket és eh
hez kapcsolódóan a külföldi szállításokat he
lyezik előtérbe. A magyar építőipar a nagy vo
lumenű, jelentős beruházásoknál csupán al
vállalkozó rabszolga. Ez hosszabb ideig így is 
lesz. A 19 regionális építőipari cégből talán 
egy maradt meg.

En a Dutépnél kezdtem, itt neveltek, remé
lem, jó  szakemberré. Most is úgy’ gondolom, a 
kivitelező iparos nem csak szakmával rendel
kezik. Ez egy életforma, amit vagy csinál ren
desen vagy elhagyja ezt a területet. A szakmá
ra és annak szeretetére Tánczos József 
főépítésvezető tanított meg, akit atyai 
jóbarátomnak tartok ma is. Vezetési ismere
tekben és életfilozófiában Dörner Henriket 
tekintem mesteremnek, aki a kis Bácsépből 
Dutépet csinált. Ellentmondásos, de nagy 
formátumú vezető volt.

Az utolsó tíz évem a cégnél egzisztenciális 
és fizikai f  enyegetettségben telt. Több száz 
névtelen levelet, fenyegetést kaptam, ahogy a 
cég ment lefelé, úgy nőtt a demoralizáció. Ez 
nagyon megviselt. Harminc évi munkavi
szony után, felmondással jöttem el, én voltam 
talán az egyetlen, aki nem kapott végkielégí
tést. De az egész építőiparban felszámolási 
helyzetben egyedül a Dutépnél hoztunk létre 
később is életképesnek bizonyult társaságo
kat.

Nehéz időszak volt, de szép is. József Attilá
val szólva: "Aki dudás akar lenni, pokolra 
kell annak menni. Ott kell annak megtanul
ni, hogyan kell a dudát fújni..."

M.Á.

Ki fogja akkor a kezem?
A kecskeméti ápolók helyzetéről kérdeztem dr. Fáy 

Tamásnét, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat 
Kórházának ápolási igazgatóját.

- Intézményünkben 650 három műszakos álláshely 
van, melyből az utóbbi másfél évben közel 150 üre
sedett meg. A pályaelhagyók helyét nyugdíjasokkal, 
segédápolókkal, részmunkaidősökkel próbáltuk fel
tölteni. Az iskolai év végén a 100 üres három műsza
kos ápolói státuszra 16 pályakezdő ápoló jelentke
zett.

A kórházban ápolónőket kérdeztem önmaguk és 
pályatársaik helyzetéről.

Gál Mariann azért maradt ezen a pályán, mert az 
egészségügyi szakközépiskola befejezése után itt 
nyílt reális lehetősége diplomaszerzésre. Az osztá
lyon, ahol ő is dolgozik, sokan járnak iskolába, több
nyire érettségire készülnek. Örök probléma a nők 
gyermekvállalása, mely után nem tudják vállalnia a 
délutáni, éjszakai műszakot. A vidéki ápolók több
nyire nővérszállón laknak, sokuknak támogatás hiá
nyában lehetősége sincs kiköltözni. A fiatal nők sze
retnének társaságba járni, párkapcsolatot kialakítani, 
ami nagyon nehéz a munkarend miatt. Szerinte a pá
lyaelhagyók nem feltétlenül könnyebb, de sokkal

jobban fizető munkahelyre 
mennek. Az iparban vagy a ke
reskedelemben fognak dolgoz
ni, ahol anyagilag jobban meg
becsülik munkájukat.

Dr. Akáb Istvánná 31 éve 
egészségügyi dolgozó, jelenleg egy sebészeti osztá
lyon ápolónő. Gyakorlatilag itt is egy-egy nővérnek 
két, három orvost kell kiszolgálni. Szerinte aki már 
érettségi után tanul, az nem akar az ágy mellett dol
gozni. A hónap négy hétvégéjéből egy szabad, ide 
kellene besűríteniük minden programot, a kikapcso
lódást is. Úgy érzi a betegek jogai mostanában meg
nőttek, míg a kiszolgáló személyzeté egyre inkább 
csökken. Felborult az egyensúly. A pálya szépségét 
számára a beteg embereken való segítés, az elesett 
emberek kiszolgálása adja. Belefáradt munkájába, a 
pályaelhagyás gondolatával foglalkozik.

Kovács Tünde szintén egy sebészeti osztály dolgo
zója. Már általános iskolás korában békát boncolga
tott, s a biológia volt a kedvenc tantárgya. Az egész
ségügyi szakiskola elvégzése óta - immáron 10 éve - 
van ezen az osztályon. Most végzi a gimnáziumot.

Megunta a nővérszállón belüli költözködése
ket, így ma már albérletben lakik. Szerinte ná
luk, nagyon jó a kollektíva, gyakran közösen 
ünnepük meg egymás névnapját is. Ezen az 
osztályon sok a perifériára szorult beteg.

Nem akarok az egészségügyben tovább 
dolgozni! - jelentette ki Tünde. - Évek óta csak 
azt mondják, hogy tartsunk ki. Kitartottam ed
dig. 2000-t írunk, az ígérgetésnek legyen vége 
már! Hogyan becsülik meg ma a 30 éve pályán 

lévő nővért?
Szerinte az ápolónők csak egészségügyi reformmal 

tarthatók a pályán. A jövőt ennyi pénzből nem lehet 
építeni. Úgy döntött egy hónap múlva visszakötözik 
szüleihez, ahol családi vállalkozásban kacsákat ne
velnek jelenlegi fizetésének háromszorosáért. 
Mindezektől függetlenül szeretem az ápolói hiva
tást, ez volt az életem, mondja.

Mikus Katalin 2 éve dolgozik az intenzív osztá
lyon. Tudatosan készült a pályára, hatodik osztályos 
korától már biológia fakultációra járt. Szeret itt dol
gozni, jó a kollektíva és lehetőség van a továbbtanu
lásra is. Kiemelt pótlékot kap, de még így sem tud a 
fizetéséből félretenni. Néhány hónapig nővérszállón 
lakott, ma külső támogatásból vett saját tulajdonú la
kásában él. Havontá egy szabad hétvégéje van, ak

kor tud közös programot szervezni barátjával. Sze
rinte családosán, gyermekkel nem lehet három mű
szakban dolgozni. Több munkatársa külföldre ment, 
hogy néhány év múlva visszatérve lakást tudjanak 
vásárolni összegyűjtött pénzükből. A pálya szépsé
gét - mondja - az életért való küzdelem adja. Nincs 
annál boldogabb pillanat, mikor egy életet sikerül 
megmenteni.

Lőrikné Tóth Katalin háromgyermekes család
anya, aki idén ünnepli az egészségügyben töltött 
éveinek 25. évfordulóját. A hajdani szülésznő ma az 
Onkoradiológia vezető ápoló helyettese. Hitvallása, 
hogy a szülés és a halál természetes folyamat, vissza 
kell adni a halál méltóságát is. Ezért főiskolai tanul
mányai után hospice képzésben vett részt. Nővérhi
ány tapasztalható ezen az osztályon is. Az intézmény 
megnyitásakor válogatni lehetett az ápolónők kö
zött, ma alig akad jelentkező. Nagyon sok a túlórázó 
nővér, nem ritka a havi 36 óra túlmunka sem. Csalá
di okok miatt egyre többen hagyták el a pályát. Van 
aki messze lakik, van aki gyermekét 
nem tudta elhozni az iskolából. Itt ki
zárólag hivatástudattal, elhivatottság
gal rendelkező nővérek dolgoznak - 
tájékoztatott a vezető ápoló helyettes.

lrta:Tüske Tímea
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MAROSVASARHELY SZOMORÚ ÜNNEPE
Mi magunk is tapasztaltuk a Marosvásárhelyi 

Napok gazdag rendezvénysorozatának minden 
olyan eseményén, ahol Fodor Imre polgármes
ter megjelent, hogy az emberek iránta való sze- 
retetüknek számtalan megnyilvánulását adták. 
De sajnos ezek már nem pótolják ,az időben le 
nem adott szavazatokat. Az ünnepségeket meg
nyitó kitüntetési fogadáson jelenlévő keeske- 
métiek - dr. Brúszel László és Szeberényi Gyu
la Tamás önkormányzati képviselők, Kerényi 
György és Tóth Tamás, valamennyien a Kecs- 
kemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület 
nevében is - Dórin Florea polgármestert kö
szöntve, a kapcsolatok folytatására és mielőbbi 
kecskeméti meghívás elfogadására kérték. Az 
új polgármester érdeklődését fejezte ki a test
vérvárosi kapcsolat alaposabb megismerésére.

Ha valamikor, akkor most igazán dolgunk, 
hogy hogyan gondolkodunk a határon túli ma
gyarokról, testvérvárosunkról.

Az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy dr. Szécsi 
Gábor vezetésével három fős önkormányzati

delegáció is jelen lesz a marosvásárhelyi ese
ményeken. Odaérkezésünkkor vált véglegessé, 
hogy az utat időközben polgármesterünk más 
elfoglaltságaira tekintettel lemondták. Sem 
személyes helyettesítéséről, vagy mandátumá
nak részbeni átadásáról sajnos nem rendelke
zett. Ez azért is rendkívül kényelmetlen volt, 
mert minden más testvérváros polgármesteri 
vagy legalább alpolgármesteri szinten képvisel
tette magát. A helyiek kimondatlanul akár azt is 
érezhették, hogy a bajban cserben hagytuk 
őket. Szerencsére Kecskemét ennek ellenére - 
nyilván az elmúlt évek konkrét segítségének, 
együttműködésének eredményeként - ténylege
sen ünnepelt volt ezekben a napokban Maros- 
vásárhelyen. Kár, hogy a város vezetői ebből 
mind kimaradtak. Például abból is, hogy az Eu
rópa Tanács regionális, tervezési, helyhatósági 
és környezetvédelmi bizottságának elnöke (aki 
magánemberként rajongó szeretője városunk
nak) szívesen folytatott volna Kecskemét kép
viselőivel érdemi tárgyalásokat...

Több rangos elismerés átadására is 
sor került az ünnepségek keretében. A 
két díszpolgár ki
tüntetés mellett 
az ezután követ
kező PRO ŰRBE 
díjak egyik ki
tüntetettje 
Kerényi György
volt, aki a test- , , ...... . , . .,. , Kerenyi György es dr. Boloni Lászlóvervarosi kapcso
latokat megelőző és azok létrejötte óta 
azt erősítő tevékenységéért érdemelte
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hogy egy másik PRO ŰRBE díjas, az 
egész Európában ismert dr.Bölöni 

László, a min
denkori román 
futball válogatot
tak egyik leg
eredményesebb 
játékosa, (most 
évek óta kiemel
kedő francia csa

patok edzője) szí-

azt ki. Érdekességként említjük meg,

vesen vállalta, hogy a kecskeméti focit 
erősítendő, baráti látogatást tesz meg
hívásunkra a közeljövőben.

HA AZ EGYSÉG AKARATA MŰKÖDNÉK

Vannak-e már olyan, konk
rét, leszűrhető  tanulságok, 
am elyek az őszi parlam enti 
képviselő-választásokra, - a 
mostani önkorm ányzati vá
lasztásokkal összefüggésben - 
tapasztalatként m egfogalm a
zódtak az RM DSZ vezetés
ben - kérdeztük M arkó Béla 
elnöktől.

Természetesen vannak, tehát 
nyilvánvalóan a most lefolyta
tott kampány tanulságai azok 
nagyon sok elemükben érvé
nyesek lehetnek ősszel is. Nem 
olyan nagy a távolság a két vá
lasztás között. Most elemezzük 
majd az úgynevezett "kam
pányüzeneteket", amelyből ki

derülhet, hogy milyen jellegű; 
szociális, gazdasági vagy sajá
tosan kisebbségjogi problé
máknak volt elsőbbségük eb
ben a kampányban? Ezt tovább 
kell majd vinni az őszi, parla
menti választáson. Ugyanak
kor a fontos tanulság |z , hogy 
ahol az egység akarata - még 
azt is meg merem fogalmazni, 
hogy belső parancsa - műkö
dött, ott jobbak voltak a válasz
tási eredmények. A '96-osnál 
jobb eredményeket értünk el és 
ezt az eredményt még növelni 
is tudjuk azáltal, hogy most jól 
folytatták a területi szervezete
ink a tárgyalásokat a megyei 
önkormányzatok és a helyi ön- 
kormányzatok megalakítása
kor. Tehát elég jó vezető pozí
ciókra tettünk szert. Ennek el
lenére, sajnos a megosztó kí
sérletek kívülről és belülről is 
felerősödtek. Sok helyen pró
bálták elhitetni a saját közössé
günkkel, hogy az egység már 
nem is olyan fontos. És ahol 
ennek a sugallatnak a hatása 
volt, ott rosszabbak voltak az 
eredmények. Nos, őszre ne
künk valóban csak akkor van 
esélyünk, ha összefogunk. Ak-. 
kor viszont nagy esélyünk van. 
Meg kell mondanom, hogy

most az alacsony részvételt lát
va, ha a magyarság részvétele 
ennél magasabb lett volna ak
kor a mostaninál sokkal na
gyobbat nyerhettünk volna az 
önkormányzati választásokon. 
Ez a parlamenti választásokon 
is így lesz. Nagyon nehéz a két 
nemzeti közösséget elválaszta
ni egymástól, mert a szociális 
és a gazdasági elégedetlensé
gek ugyanazok. És ezért a tíz 
éves tapasztalatunk azt mutat
ja, hogy általában ha alacsony 
a román részvételi arány, akkor 
a magyar részvételi arány is 
alacsony és fordítva. Ha az 
ősszel sikerülne a magyarság 
részvételét a román többség 
részvételéhez képest növelni, 
akkor nagyon komoly ered
ményt tudunk elérni.

- Az egyházakra építés tar
tós elem e az RM DSZ politi
kai irányvonalának?

- Természetesen. Én azt gon
dolom, hogy itt kölcsönösség
ről is szó van, hiszen az egyhá
zak támogattak minket és mi 
természetesen módon küzdöt
tünk ebben a négy évben egy
házi ingatlanok és ingóságok 
visszaszerzéséért is. Az egy
házaknak az olyan helyzetben,

amikor egy kisebbségi közös
ségnek nincsen jól kiépített in
tézményrendszere -mint ahogy 
egy állami keretek között élő 
többségi nemzetnek ez meg
van-, ilyen körülmények között 
az egyházakra és intézménye- 

. ikre nagy szükség van.

- Szavazatot nem hoz a ro
mán oldalról, de lehet, hogy 
kevesebb ellen ségesk ed ést  
vált ki, ha van elég üzenete az 
erdélyi vidéken az RM DSZ- 
nek a rom ánságnak. Valóban 
van?

- Igen, pl. szerintem Kolozs
váron jól sikerült megfogal
mazni az üzenetet. Ez egy kéz
nyújtás volt, másutt is van üze
netünk. Azáltal, hogy ebben a 
négy évben, - ezt a román 
többség nagyon sok képviselő
je elismeri - mi a kormányban 
nem kizárólagosan kisebbségi 
kérdésekkel foglalkoztunk, ha
nem általános érdekű célokkal 
is. Már ez is sokat változtatott 
a szemléleten. Ott még nem 
tartunk azért, hogy román sza
vazatot kapjunk, az igaz, de 
nem mindegy, hogy a feszült
ség mekkora egy ilyen közös
ségben.

K.GY.

ELETEM LEGSZEBB MISEJE

Pappá szentelésem óta éle
tem legszebb szentmiséje volt 
ez - mondta a zsúfolt nap vége 
felé Csató Béla főesperes, ma
rosvásárhelyi plébános, ami
kor az egész napos kettős ren
dezvény után kicsit fellélegez
hetett. Hiszen egyszerre kel
lett megoldani egy közel 250 
éves gyönyörű katolikus

tem plom  teljes felújítását 
(benne tetőcsere, freskók res
taurálása, pince és altemplom 
feltárás, stb.) és a most elké
szült DEUS PROVIDEBIT ta
nulmányi központ teljes beru
házásának vezénylését. Mind
ezt úgy, hogy a pénz minden
nap elfogyott, a minőségi 
problémák miatt a munkák 
legalább felét majdnem újra 
kellett végeztetni, és közben a 
városban új plébániákat, új 
templomokat kellet építeni (és 
a plébánia saját mindennapos

életét is szervezte). Az új in
tézmény tartalmi munkáját 
meghatározó szellemi kurató
rium elnöke Fodor Imre lett.

Az avató ünnepség sok-sok 
vendége között láthattuk dr. 
Jakubinyi György gyulafehér
vári érseket, Gyulay Endre 
Szeged-csanádi megyéspüspö
köt (aki a misét celebrálta), 
Szabó Tibort, a Határon Túli 
Magyarok Hivatalának elnö
két, Markó Bélát, az RMDSZ 
elnökét és számos kiemelkedő

szem élyiséget, különböző  
szervezetek képviselőit. Meg
hatóan megtisztelő volt, ahogy 
itt is megemlékeztek a kecske
méti segítségről.

Különösen felemelő pillana
tokat élhettünk át Izsák Már
ton m arosvásárhelyi zsidó 
szobrászm űvész gyönyörű  
bronz szobrának leleplezése
kor. A püspök nemcsak az er
délyi magyarok kiemelkedő 
nagyja, hanem a II. világhá
ború idején a zsidók mentője 
is volt.

Fodor Imre, Márton Áron szobrának avatásán
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KETTŐS KISSEBBSEGBEN
Beszélgetés dr. Jakubinyi 

György érsek úrral
S

- Ebben a felemás helyzetben, amikor 
az önkormányzati választások után az

|  erdélyi magyarság egyik szeme sír, a 
másik nevet, akkor a hagyományos, fo- 

' lyamatos szerep, amit a katolikus egy- 
• ház is a magyarság megtartása érdeké- 
i ben végez, milyen folyamatos, újabb fe

lelősséget ró az erdélyi egyházakra? An
nak apropóján is kérdezem, hogy itt a 
kultúrának, az oktatásnak egy újabb 
láncszeme vagy - szabad azt mondanom 
- gyöngyszeme lép majd itt működésbe.

- A helyzetünk nagyon nehéz, mert kettős kisebbségben élünk, nem
zeti és vallási kisebbségben. Ez itt, Marosvásárhelyen nem érződik 
annyira, sem Székelyföldön. Nem csoda, hogy anyaországi vezetőink

I belső anyaországról beszélnek Székelyfölddel kapcsolatban. El kell 
mondanom, hogy volt egy magyar autonóm tartomány, amely a sztá
linista idő - Causescu - alatt jött létre és létezett. Ez három volt várme
gyéből: Maros, Hargita és Kovászna megyéből állt, a jelenlegi állami 
beosztás szerint. Maros megyének csak 4 1 %-ban magyar a lakossága 
és ebből adódik a Maros megyei és a marosvásárhelyi helyzet is. A 

, magyarok hanyagsága miatt ismét román polgármestere lett a város
nak. Itt lelkiismereti vizsgálatot is kellene tartani. Az a benyomásom, 
hogy elmúlt az a lelkesedés, amivel '90-ben indult a romániai Magyar 

1 Demokrata Szövetség, és hogy minden magyar felsorakozott mellette. 
|  Támogatták a belső feszültségek széthúzása ellenére is. Ez ma már 
! nincs meg, összeforgácsolódtunk. Lelki ismeret-vizsgálatra késztet a 

helyzet, hogy sok helyen a független jelölt nyerte meg az RMDSZ je
lölttel szemben a választásokat. Mindez azt mutatja - a kérdésre vála
szolva -, hogy az egyházzal szemben támasztott elvárások: tehát hogy 
vegyék át a népfenntartó és a kulturális fenntartó szerepet a magyar 
nép érdekében, ez most megint hatványozottabban jelentkezik.

Megvallom, hogy nem szívesen gondolok erre. Mert valamikor az a 
török birodalom idején akkor a nemzeti kisebbségek és a vallási ki- 

l sebbségek egybeestek. A különböző keleti szertartású vlagyivkákat, 
|  sőt a katolikus püspököket is a török kormány mindig úgy tekintette, 
|  hogy egyúttal etnarkák, azaz népvezérek. Úgy látszik, hogy ez a régi 
? török balkáni módszer a romániai demokráciában is megerősödik, új 

életre kél. Mert mind a belföldi, mind a külföldi szervezetek (és első- 
|  sorban a segélyszervezetek) az egyházaknál látják annak biztosítékát, 

hogy a segítségük odajut, ahova szánták. A történelmi magyar egyhá
zaknak Erdélyben - itt négyről van szó, a római katolikus, a reformá
tus, az unitárius és újabban a magyar evangélikus, mert a negyedik be

li vett vallás a szászok evangélikus egyháza volt - tehát a négy történel-

I
mi egyháznak a kultúra és népfenntartó szerepe megvan. Gyakoroljuk 
is hál' Istennek. A nehézségünk csak az, hogy egykori intézményein
ket, amelyeket az egyházi vagyonból tartottunk fenn, nem nyerhetjük 
vissza. Elsősorban azokat nem, amelyekben ma is iskolák működnek. 
Ha vissza is adnák az iskolákat, (de nem adják vissza), de nincs hoz
zá fenntartó vagyon. Akkor nem sokat érünk a kísérlettel. Mindeneset
re az adott körülmények között és a lehetőségek szerint mind a négy 
történelmi egyház hiszem, hogy mindent megtesz azért, hogy ezt a tör
ténelmi szerepét méltóképpen és eredményesen betöltse.

- Erre a Deus Providebit házra, az egyházmegye, és Ön mennyi
re számít a jövőben? A katolikus egyházon belül azért ez egy 
újabb bővülés, egy újabb bázis.

- Amikor a főtisztelendő Csató Béla főesperes plébános megálmod
ta ezt a házat, még őelőtte sem volt tiszta, hogy mi az igazi célja. Tud
niillik a végső cél világos volt kezdettől, hogy itt a keresztény hitet és 
a magyar kultúrát fogják ápolni. Hogy milyen műfajban - hogy ifjúsá
gi ház, tanulmányi központ vagy újabban az erdélyi magyar magán- 
egyetem, amit az Orbán miniszterelnök úr volt szíves elindítani és fo
lyamatban van a felállítása -, az részben nyitott még. Reméljük az er
délyi magyar magánegyetemnek bizonyos kara vagy intézete is honol 
majd e falak között, de ugyanakkor az ifjúsági és tanulmányi központ 
szerepét is betölti. Hogy egy mai divatos szóval éljek, multifunkcio
nális lesz a ház. Gondolom, hogy az a jelszó, amit akkori hite alapján 

! Csató föesperes kiválasztott (Deus Providebit - Isten majd gondosko
dik róla) - hát ebbe a gondviselésbe vetett hit hozta létre a házat. Ter
mészetesen ebbén Csató fő^speresnek minden érdeme benne van.

|  Mert azt a hitet valakinek meg kellett élni és másokban is ébresztget- 
ni, akik mind segédkezet nyújtottak a ház létrejöttéhez. Ami a jövőjét 
illeti: az egyházmegye életében fontos szerepe lesz, mert máris szere

li pel a ház a katolikus egyház tanulmányi központjainak szentszéki vi
li láglajstromában. Egyházmegyénkben eddig két tanulmányi ház műkö

dik, de ez lesz a legnagyobb programú.



A LEGNAGYOBB MAGYAR TEM ETŐ
A Magyar Ellenállók és Antifa

siszták Szövetségének szervezésé
ben Nemzeti Zarándokút indult má
jus 28-30. között Krakkón keresztül 
Auschwitzba.

Van egy barátom. Zsidó szárma
zású. Úgy is mondhatnám egysze
rűbben, de nagyobb érzelmi, vallá
si, történelmi, vagy én már nem is 
tudom milyen töltéssel: zsidó.

Nyíltan vállalja. Nyíltan és büsz
kén a barátai között, cikkeiben és 
minden más területen. Becsülöm 
ezért, mert akárki akármit mond, ez 
nagyon bátor- milyen furán hang
zik-, és becsületre méltó tett. Igen 
az, hiszen hazánkban a zsidókkal 
szemben előítéletek, sztereotípiák 
sora él. Hazánkban is. Tizenöt
húszéves, kopasz, a saját szemük
ben vagány, bakancsos fiatalok zsi- 
dózzák le a futballmeccsen az ellen
tábort, a játékosokat, egymást, m i
közben fel sem fogják, miről és kik
ről beszélnek.

Tizenöt-húszéves, kopasz, a saját 
szemükben vagány, bakancsos fia
talok firkálják teli horogkereszttel, 
Dávid csillaggal, ocsmányabbnál 
ocsmányabb feliratokkal a házak 
falait, miközben fel sem fogják m i
ről, és kikről beszélnek. Erősen ko
paszodó, és korosodó, egyre több 
hívet felsorakoztató személy félreért
hetetlen megjegyzésekkel operál, mi
közben valószínűleg fel sem fogja, mi
ről is beszél valójában. Fel lehet-e ezt 
fogni egyáltalán?

Kicsit megijedtem, amikor barátom 
elhívott erre az útra. Féltem. Féltem az 
úttól, a légkörtől, attól, hogy kinéznek, 
mit keresek én ott? Félelmem alaptalan 
volt.

A Dohány utcai zsinagóga elől indul
tunk három busszal. Szinte kizárólag 
idősek ültek körülöttem.

Figyeltem őket. Az öregurak és asz- 
szonyok láthatóan, és érezhetően izga
tott, feszült állapotban voltak. Érthető. 
Elmennek oda, ahol egyszer már ma
guk is, vagy esetleg szüleik jártak, és 
soha nem tértek vissza. Ismét Ausch- 
witz a cél. De hát miért? Tehetjük fel 
magunknak a kérdést. Miért okoznak 
fájdalmat maguknak ezek az emberek, 
újra? Miért akarnak sírni, végigpörget
ni fejükben az egészet? Mert emlékez
ni kell, mondanák erre ők. Él bennük a 
dac, a " csakazértis", a düh, a beletörő
dés, a fájdalom, a kötelességtudat, és az 
ambivalencia. Ilyenkor*belegondolok, 
mit képzelek én, hogy az ő érzéseikről 
beszélek, mikor fogalmam sincs, mi
lyen is részese lenni ennek a borzalom
nak.

Induláskor névsort olvastak. Több
ször is. Elképzeltem: most máshol ol
vassák a neveket, említik a Stein-eket, 
a Weisz-eket. Aki nincs jelen, azt egy
szerű, de annál kegyetlenebb tollvonás
sal húzzák ki...

Egy hölgy ült előttem, az egész utat 
végigmesélte. Igen, mintha mesét mon
dott volna, kedélyesen, mosolyogva 
mondta el az életét, legfőképpen élete 
azon fejezetét, mikor 18 évesen ő is ott 
volt, mikor ő is éhezett, mikor őt is 
szenvedtették, ütötték. Furcsa kérdés 
fogalmazódott meg ekkor bennem. Mi
ért mondja ezt nekünk el? Miért így 
mondja el? Hogy sajnáljuk, és hogy - 
elnézést a kifejezésért- hősként tisztel
jük őt? Úgy éreztem, mintha azt akarta 
volna megértetni velünk: " Figyelj én 
többet szenvedtem, mint te, vagy te, 
vagy te, vagy bárki más." Nem értet
tem. Túl büszke volt magára. Mellet
tem egy idős úr ült, keveset szólt. Azért 
beszélgettünk egy kicsit. Elmondta, 
nem szereti az olyan embereket, mint 
az előbb említett asszony, nem érti ő

AUSCHWITZ
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sem, miért ez a magatartás. Örültem 
annak, hogy ezt mondja, hogy a ben
nem kialakult érzést megerősíti, örül
tem, hogy akkor talán mégis "jogosan" 
éreztem egy kis ellenszenvet. Az idős 
úr felesége öngyilkos lett, fia meghalt 
autóbalesetben N orvégiában. Nem 
elég, hogy Ő, ott, vagy m áshol,. de 
m ég... Istenem mennyit szenvedhetett 
már az életben, gondoltam magamban, 
mikor ezt megosztotta velem, és sokáig 
nem tudtam értelmeset szólni, csak a 
szokásos: " Igen, igen. Értem. Persze." 
tőmondatokat nyögtem ki, azokat is 
erőltetve. Ekkor kezdtem először mé
lyen együttérezni vele, a körülöttem 
ülőkkel, a másik két buszban ülőkkel, 
az előttem ülő asszonnyal, és egyálta
lán: velük.

Konrád György azt írja egyik esszéjé
ben: " mindenki zsidó, akiben egy 
cseppnyi zsidó érzékenység is lako
zik". Lehet, hogy furcsán, talán nevet
ségesen hangzik, de ettől a beszélgetés
től kezdve éreztem azt, ezen a két na
pon én is hozzájuk tartozom.

" Arbeit macht frei." ( A munka sza
baddá tesz.) Ez a szöveg áll KL Ausch- 
witz, a központi láger főkapuján. Az 
egykori tábor, de ma már múzeum ka
puján. Múzeum. Mit lehet egyáltalán 
múzeumnak keresztelni? Lehet-e egy 
400 000 ember halálát okozó tábort az
zá alakítani? Bizony, lehet. Ez mára 
már egy teljesen más KL Auschwitz. 
Emberek pénzt szednek azért, hogy 
emberek megnézzék azt, hogy más, na
gyon más " emberek " hogyan, hol, m i
ként gyilkoltak le embereket. Megdöb
bentő, és az ízléstelenség tetőfoka, ami
kor például posztereket árulnak, olyan 
posztereket, amelyeken koponyák, ci
pőkupacok, vagy halott testek láthatók. 
A uschw itz ma m ár egy "nagyon- 
múzeum".

Hagytuk, hogy vezessenek bennün
ket. Esett az eső. Turistacsoportokba 
botlottunk, pincékben jártunk, magyar 
barakkban jártunk, térképeket, újság
cikkeket, vasúti kabint, teleírt falakon 
neveket, szovjet barakkot, tömeges 
akasztásra alkalmas akasztófát, krema
tóriumot, emberektől elkobzott tárgya
kat, bőröndöket, cipőket és szappant, 
fésű-és szemüveghegyeket, a Gestapo 
két "szobáját", sírkövet, tizenéves gye
rekekből álló és önmagukat szórakoz
tató turistacsoportot, gázkamrát, kopár,

és hideg termeket, kivégzőfalat, 
fényképeket, Hitler-képet, holland 
barakkot, SS-irodát, fogoly-és SS- 
kórházat, valamint szomorúságot, 
könnyeket, emlékező, gondolkodó, 
és magukba forduló embereket lát
tunk. És a sok-sok mögöttes dolgot. 
Ami az érem másik oldala, szokták 
mondani. A sok-sok elferdített, el
hibázott, m egm agyarázhatatlan 
dolgot, amelyre az ember keserű 
szájízzel és önmagában megfogal
mazott, félve kimondott kritikával 
reagál. Mit keresnek alig tizenéves 
gyerekek egy haláltáborban, mikor 
fel sem fogják, hogy hol vannak? 
Mit keres ott olyan ember, aki az 
egyik teremből kijővén így szól: 
"Hát hajat nem láttunk!" Nem érez 
semmi undort önmaga iránt, amikor 
ilyen megjegyzéseket tesz? Ilyen
kor elgondolkodom. Mélyen. Mi 
értelme van az egésznek? Már ez is 
üzlet egyeseknek. Elgondolkodtam 
akkor is, amikor abban a teremben 
jártam, amely csak cipővel volt teli. 
Sok ezer ember elkobzott lábbelijé
vel. Vajon tényleg valós-e az , amit 
látok, vagy esetleg a hatáskeltés és 
a nagyobb " szám" miatt egy léc, 
vagy tudom is én minek a segítsé
gével felnagyították a kupacot? Pil
lanatra elszégyellem magam, ho
gyanjuthat ilyesmi az eszembe? De 

amikor azt látom, hogy Auschwitz ma 
már egy "nagyonmúzeum" akkor már 
nem érzem alaptalannak ezen feltétele
zéseimet. Szomorú ez. Szomorú, hogy 
ilyeneken ragad le az ember -nem vol
tam egyedül- ahelyett, hogy emléke
zéssel, és együttérezve végigjárná a tá
bort. De hát nem érzem magam teljesen 
hibásnak, az illetékesek tették a helyet 
olyanná, amilyen. Persze soha nem fe
lejti el az ember, mikor idős nénik a 
szeles időben m indent m egtesznek 
azért, hogy gyertyáikat, mécseseiket el 
tudják helyezni a ki végzőfal előtt, mi
kor fiatalok éízékenyülnek el a terme
ket járva. Jóérzésű embereknek ez ma
rad meg, nem foglalkozván a már emlí
tett érem hátoldalával. Próbálom én is 
ezt tenni.

Birkenau eredetileg női tábor volt, de 
később férfiakat is foglalkoztatott. 
Nincs messze a központi lágertől. Itt áll 
a fasizmus áldozataiért felállított em
lékmű, ahol koszorúzást és emlékün
nepséget tartottak a végén zsidó szer
tartással. Itt hangzott el az a félmondat, 
ami a leginkább bennem él: "Ausch
witz a legnagyobb magyar tem ető..." 
Kopjafák, a halálkapu, és a tó, ahová a 
halottak hamvait szórták, no és persze a 
vasúti sín, ahová a tömött vagonok ér
keztek. Bevallom ez nagyon megfo
gott. Szívszorító volt, amikor elérzéke- 
nyült fiatalok és idősek a nagy messze
ségbe, a kopjafák, a németek által fel
robbantott krematórium romjai felé bá
multak könnyes szemekkel, hallgatva 
Radnóti Miklós versét, és az emlékezés 
szavait.

Megtettük azt, ami a kötelességünk, 
ezt kellett cselekednünk, emlékezni 
kell és figyelmeztetni, továbbadni, és 
rádöbbenteni, m egértetni... Amilyen 
határozottsággal egyik vezetőnk tartot
ta a magyar nemzeti lobogót, amilyen 
erős, és az érzelmektől, fájdalomtól 
gyötört csoport hallgatta, és énekelte a 
himnuszt, azt nehéz lenne leírni. Talán 
máshol kalandoztak a gondolataik,■ ta
lán ott sem voltak néhányan, de mind
annyian azt érezték, hogy ezzel az úttal, 
az emlékezéssel minden tőlük telhetőt 
megtettek, hogy ne érez- 
zenek semmi hiányérze
tet szívükben.

írta:
Dobos Sándor

KECSKEMÉTI 
FŐISKOLA

r

Ev végi hajrá
Az utóbbi napokban egyre 

több ünneplőbe öltözött, izgatott fiatalt lehetett látni a főiskolai karok folyo
sóin. Javában tart a vizsgaidőszak, a hallgatók ilyenkor elsősorban a félév 
sikeres teljesítésére koncentrálnak, az oktatók napokon, heteken át vizsgáz
tatják a nappali és a levelező tagozat diákjait.
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A Tanítóképző Karon lassan hagyománnyá válik, hogy a második félévben 
külföldi hallgatók is látogatják az órákat, részt vesznek a gyakorlati tanítá
sokon. Az idén a Madridi Egyetemről két spanyol, a Turkui Egyetemről két 
finn hallgatói töltötte itt a gyakorlati idejét. A spanyol hallgatók az ének-ze
nei nevelésre, a finnek az angol nyelv tanítására szakosodtak. Februárban 
egyébként francia, májusban osztrák hallgatók töltötték gyakorlati idejük 
egy-egy szakaszát Kecskeméten.

Pályázatok

Az EU SOCRATES - ERASMUS programja keretében várhatóan bővül
hetnek a következő tanévben a nemzetközi képzési lehetőségek. A több mint 
tucatnyi intézménnyel kötött bilaterális megállapodások révén nagyobb ará
nyú oktatói és hallgatói mobilitásra nyílik mód. Örvendetes, hogy a Tanító
képző Főiskolai Kar támogatást nyert az Apáczai Közalapítványnak a hatá
ron túli magyar felsőoktatás fejlesztésére kiírt pályázatán. A pályázati ösz- 
szeggel együtt csaknem két millió forintot fordíthatnak a székelyudvarhelyi 
Benedek Elek Tanítóképző Intézetben tevékenykedő kollégák továbbképzé
sére, a szakmai kapcsolatok ápolására.

A határon túli felsőoktatási együttműködés a többi karon is komoly hagyo
mányokra tekinthet vissza: a Kertészeti Főiskolai Kar Révkomáromban le-áp’
velező tagozatot működtet, a Műszaki Főiskolai Karnak Kolozsvárott van
nak kiépített szakmai kapcsolatai.

Nyári program ok

Július első hetében kerül sor az Óvodapedagógiai Konferenciára a Tanító
képző Kar szervezésében. A száznyolcvan résztvevő a "Hivatás és mester
ség" című akkreditált programon vehet részt neves előadók, tan folyam veze
tők irányításával. A konferencia középpontjában az anyanyelvi és az eszté
tikai nevelés áll, különös tekintettel a verbális kommunikációra és a vizuá
lis kultúrára. Az előadók között van dr. Gósy Márta, dr. Szilágyi Klára, Bál
ványos Huba, Leitner Sándor és dr. Popper Péter.

M ásoddiplom ás m enedzser képzés a M űszaki Főiskolai Karán

A Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar (GAMF) 2000. szeptembe
rében is indít képzést a menedzser másoddiplomás szakirányú továbbképzé
si szakon. Az oktatási idő a nappali tagozaton két, a levelező tagozaton há- 

1 rom féléves. A nappali képzés tanórái hétköznap (hétfőtől péntekig), a leve
lező képzés foglalkozásai pedig szombatonként lesznek a Műszaki Főisko
lai Karon (Kecskemét, Izsáki út 10). A szakon kizárólag gazdasági-me

ll nedzsment tárgyak oktatására kerül sor. A képzés célja olyan elméleti és 
1 gyakorlati gazdasági, menedzsment ismeretekkel rendelkező szakemberek 

képzése, akik alkalmasak a piaci, profitorientált szervezetekben menedzse
ri, vezetési- szervezési feladátok megoldására. Éppen ezért a képzési rend- 

: szer néhány szakmai alapozó tárgy (közgazdaságtan, szervezetszociológia, 
|  szervezési-vezetési ismeretek, gazdasági jog) kivételével döntően speciális, 

gazdasági, vállalati, vállalkozási, vállalkozásszervezési ismereteket nyújtó 
1 tantárgyakból áll. A hallgatók a képzés során megismerkednek az üzleti, a 
§| kereskedelmi a vállalkozási élet alapvető folyamataival, a számvitel, a pénz

ügy, a tőkegazdálkodás, a személyügy, a minőségügy, a controlling, a mar
keting, a projekt- és stratégiai menedzsment legfontosabb kérdéseivel.

A képzés szakdolgozattal és záróvizsgával (államvizsgával) fejeződik be. 
!  A Kecskeméti Főiskola által kibocsátott diplomába vagy "menedzser szak

mérnök", vagy (az alapvégzettségre utaló) "menedzser szakképesítés" meg
nevezés kerül. A képzésben való részvétel egyetlen feltétele valamilyen fel
sőfokú (egyetemi-főiskolai) végzettség. A jelentkező diplomájának szintjét, 
minősítését és az alapvégzettség jellegét a felvételi eljárás során az intéz
mény nem vizsgálja. Felvételi vizsgakötelezettség nincs. A felvételnek és a 
végzésnek nincs nyelvvizsga követelménye.

A képzés, mint minden magyarországi másoddiplomás szak, önköltséges. 
A tandíj a nappali tagozaton egy szemeszterre 105 ezer, a levelező tagoza- 

1 tón 70 ezer forint. Részletfizetési könnyítés egyéni elbírálás alapján lehetsé
ges. A befizetett összeg részben fedezi azoknak az írott, szerkesztett, fény
másolt segédanyagoknak a költségét, amelyek a felkészüléshez szüksége
sek.

A szakra 2000. augusztus 31-ig lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési 
lapnak, az önéletrajznak, a diploma másolatának és a befizetésről szóló 
csekkszelvény (igazolás) másolatának a Kecskeméti Főiskola Műszaki Fő
iskolai Kar Gazdasági, Szervezési és Vezetési Tanszékére való megküldésé
vel. A jelentkezési lapot a várható túljelentkezés miatt célszerű minél hama
rabb beküldeni.

A képzésről bővebb tájékoztatást az érdeklődő bármikor kérhet személye
sen a Műszaki Főiskolai Kar (GAMF) Gazdasági, Szervezési és Vezetési 
Tanszékén (Kecskemét, Izsáki út 10. Főépület III. emelet) vagy az 516-340- 
es telefonon. A szakról szóló tájékoztató és a jelentkezési lap az Internetről 
(www.gamf.hu) letölthető.

dr. Tóth József - főiskolai docens, mb. tanszékvezető

.......... ...........................................

http://www.gamf.hu


A. Varga Imre Hollósy Katalin Barnóth Zoltán

A Cifrapalota földszinti kiállítóterében 
három, egymástól különböző, szuverén al
kotó alkalmi találkozásának lehettünk 
szemtanúi. Nehéz lenne közöttük közös 
vonulatokat, stiláris, vagy szemléleti talál
kozási pontokat kimutatni, de vegyük sor
ba látottakat, hiszen önállóan valamennyi
en megállják helyüket a régió művészeti 
életének változatos palettáján. Az előtérbe 
lépve A. Varga Imre művei fogadnak. Vib
ráló, harsány színvilág groteszk, ironikus 
formanyelv, szellemes, olykor kamaszo- 
san csibészes szemléletmód, valamint a 
szentendrei Vajda Stúdió és a pop art vál
lalt hatása jellemzi műveit, melyek szinte 
ledobják kereteiket és letarolják a gyanút
lan látogatót. Rejtőzik azonban ezeknek a 
képeknek a mélyén valami görögtüzes, 
csodaváró életöröm is a színek örömünne
pe. A terem végében egy merész kompozí
ció Jól esik egy kávé a kertben címet vise
li. Égből pottyant alak és két drótozott 
stafnira helyezett szoborrá merevedő figu
ra a kávéscsésze körül. Talán a körülmé
nyeinkre nem túl jellemző békés polgári 
kényelem, karikatúrája, vagy égiek és föl
diek találkozása? De miért egy puncsszínű 
kévés csésze körül? A látvány izgalmasan 
talányos és gondolkodásra serkentő, mint 
az A. Varga művek általában. Néhol per
sze túl harsányak és túl talányosak, néha

tréfálkozóak, / Leonardo mosolya Mona 
Lisára / de unalmasnak semmi képen sem 
mondhatók. A kiállítás másik végletét 
Barnóth Zoltán művei képviselik. Ko
molyságukkal, komorságukkal A. Varga 
szöges ellentétét képezik. Szűkre szabott 
képi tér, olykor nyomasztóan egyszerűsí
tett formák / Az éjszaka képei / és fojtott 
színvilág, főleg a korábbi képeken. Panel 
álom és Anyám emlékére című művei tisz
tán fogalmazott drámai erejű művek, de 
szemléletük nem sok tiszta eget ígér. Ké
sőbb azonban oldódik a feszültség a szí
nek vibrálni kezdenek és helyenként szét
vetik a szigorú konstrukciót. Nem tudni, 
hogy Barnóth Zoltánt a konstruktív szer
kezet, vagy a transzcendens igény vezette 
el a korpuszok sorozatáig, vélhetően 
mindkettő, de itt tudott a legfelszabadul- 
tabban megszólalni. Az ellentétek itt is 
egymásnak feszülnek de megjelenik vala
mi új, ha nem is a megváltás, de annak 
ígérete, hogy a siralom völgyéből is vezet 
út a teljesség felé. Hogy Ők ketten ne üt
közzenek túl nagyot, közöttük helyezked
nek el Hollósy Katalin meditatív, szemlé
lődő a világ szellemi és érzelmi birtokba
vételére törekvő művei. Legszebb munkái 
a külföldi alkotótelepeket járva készültek, 
Az én Szerbiám petrencére tűzött széna
kazlai , szénáskertek, studenicai keresztek,

Abszurd napok?
Kő Ferenc festményeit a Dán Kul

turális Intézet kiállítótermében Ab
szurd napok címen láthattuk. Az al
kotó továbbra is a pop art és az azt 
követő hiperrealizmus nyomdokain 
halad. Szerepe van ebben a korábbi 
mester Gyémánt Lászlónak is, aki
nek hatása szintén nem múlt el 
nyomtalanul. Kő Ferenc legjobb 
művein méltóképpen idézi az elő
dök festői erényeit, mint például az 
Önarckép, vagy a Kultúrtörténet cí
mű képen. Itt megjelenik a részletek 
hihetetlen pontosságának és az ol
dott festőiség nagyvonalúságának 
az a bizsergető ellentéte, amely iz
galmassá, élményszerűvé teszi a ké
pet. A tárlatot erősíti továbbá a 
Hangszerész és a Kodály című kép 
pontos tiszta fogalmazása is.

írott kövek. A természet közeli élmények 
átírásából születtek érettebb dekoratív 
kompozíciói, mint a Túlélés fázisai, vagy 
a Hó alatt címűek. Olykor azonban mintha 
túl lépne saját lehetőségein. Ilyenek a Ze
ne, vagy a Csodát magának teremt című 
alkotások. Itt a színek felkeményednek, a 
dekoratív formák pedig önálló életet kez
denek, és elvész az a bensőséges, gyerme
kien őszinte, kapcsolat a természettel, a vi
lággal, ami a Hollósy művek legnagyobb 
erénye.

Távozóban ismét A. Varga Imre művei
vel kerülök szembe, de ezek a tekintetüket 
sötét szemüveg mögé raj tő figurák, most 
valami más olvasatot sugallnak, idézőjel
be téve ezt az egész, kissé komolyra sike
redett elmélkedést, amely a dolgoknak 
csak egyik lehetséges változata. Mintha 
azt bizonyítanák, hogy a vizualitás ismét 
kicsúszott a verbális okoskodás foltozott 
hálójából, hiszen a festő ha igazi, munka 
közben nem okoskodik, hanem fest. Ha 
elég nyílt szívvel és őszinte szándékkal te
szi, akkor kezét a lélek vezeti, szemét an
gyalok vigyázzák. Ha pedig létrejön ez a 
csoda, akkor MŰ születik - ha nem, akkor 
csak üres mázolmány.

írta:
Balanyi Károly

A kiállítás többségét alkotó mű
vek, mint a Bogár, a Keresd a nőt, 
a Gulliver, vagy a Don Quijote 
azonban szemléleti problémát sej
tetnek, hiszen az azonos értékű, 
egymással konkuráló részletek, az 
alá és fölérendelés, vagyis a lé
nyeglátás hiánya monotonná, unal
massá teszi a képet, amely ettől al
kotó elemeire bomlik. Ilyenkor a 
festői kivitelezés aprólékosságára 
terelődik a hangsúly és elszegénye
dik az érzelmi, gondolati tartalom. 
A kiállítás legnagyobb tévedése a 
János vitéz című kép, ahol veszni 
látszanak a korábban emlegetett 
erények. Kár lenne, ha a tehetséges 
fiatal festő tévútrá keveredne, hi
szen sok mindent tud a festészetről 
és ha képességei legjavát nyújtja, 
komolyan veszi választott hivatását, 
ennél sokkal többre is képes.

Kortárs képző- és iparművészeti kiállítás nyílik 2000. július 6-án, csütörtök 17 órakor 
a Kecskeméti képtárban. A csoportos tárlat fő szervezője ifj. Durkó Zsolt Budapesten élő és 
alkotó festőművész, akinek a segítségével egy igen rangos művésztársaság (pl. Gerzson Pál, 
Gyulai Líviusz, Szyksznian Wanda, Kókay Krisztina, Simonffy Márta, Orosz István, Biaise 
Simon, Muzsnay Ákos, Várnagy Ildikó) jelenik meg alkotásaival a Cifrapalota dísztermében. 
A valóban országos rangú tárlatnak a "Híd 2000" nevet adtuk, mellyel egyrészt szimbolikusan 
jeleztük a kivételes pillanatot, amely alkalmat adhat az összegzésre, másrészt érzékeltetni pró
báltuk. hogy kortárs művészetünkben a képző- és iparművészet kapcsolata egyre szorosabbra 
fonódik. A kiállításon együtt jelenik meg tehát a képzőművészet (festészet, szobrászat, grafi
ka) és az iparművészet (üveg, kerámia, textil, ruhatervezés, zománc, ötvösség).

ARVAFÖLD
Bodri Ferenc: (Kecskemét, 

1943-)
Festő, grafikus. A Képző- 

művészeti Főiskolát Főnyi 
Géza növendékeként végezte. 
Ezt követően szülővárosában 
telepedett le, eleinte főleg 
meghitt, bensőséges, harmo
nikus színvilágú táblaképeket 
festett. Figurális kompozí
ciók, csendéletek kerültek ki 
keze alól, az utóbbi időben 
erős színvilág jellemzi műve
it, egyéni látásmóddal fest. 
Rajzai és metszetei többnyire 
József Attila verseihez kap
csolódnak. Számos kollektív 
és egyéni tárlaton mutatta be 
munkáit. Művei egyéni gyűj
teményekben és közgyűjte
ményekben megtalálhatók.

Arvaföld - ezzel a címmel jelenik 
meg a könyvhéten Buda Ferenc verse
inek kötete. De most Bodri Ferencről, 
kortársáról szólok, hiszen számára is 
árva a föld.

Mikor 1976 - bán Kecskemétre ke
rültem, Bodri Ferenc - a festő grafikus 
- együk első művész volt, akivel megis
merkedtem. Mert lehetett vele hol ta
lálkozni, jelen volt, itt volt. Én, aki az
előtt a Jelenlét című folyóiratot szer
kesztettem, szerettem és szeretem az 
olyan embereket, akik jelen vannak 
ott, ahol élnek. Szerepük van, súlyuk 
van.

Bodri Ferenc jelen volt, bár jelenlé
tével egy darab szomorúság, egység
nyi bánat, tenyérnyi árvaság volt je 
len.

Feri édesapja odamaradt a világhá
borúban, s ezt a fiú, érjen bár felnőtt 
férfivé, nem tudta és nem akarta fe l
dolgozni. Árva lett számára a föld. S 
nincs az a kárpótlás, amely öt kárpó
tolná. Bodri Ferenc ahol jelen volt, te
hát nem csak jelen volt, hanem jelen
létével válaszolt. Visszamenőleg, 
előremenőleg. Ezért kellemetlen a sze
mélye.

Akinek kellemetlen, magam oszto
zom fájdalmában és fájdalma küldeté
sességében.

Bodri Ferenc a Főiskola végeztével 
kitűnő grafikus volt és útkereső festő.

Legbensőbb rokona József Attila, Jó
zsef Attilát szavalta és rajzolta. Évti
zedek teltek el úgy, hogy József Attila 
verseinek illusztrátorává szegődött, 
majd melléjük sorakozott Ady és Nagy 
László.

Mára Bodri Ferenc metamorfózison 
ment keresztül, amennyit vesztett a 
grafikus, annyit nyert a festő. Mert új 
grafikáit erőtlenebbeknek érzem, új 
festményeit győzedelmesen erősebb
nek.

• Dédelgetek egy tervet: szeretnék va
lamiféle kismonográfiát, de legalább
is hosszabb katalógus - előszót írni 
róla, hiszen huszonöt éve ismerem, 
huszonöt éve követem művészetét.

"Kismonográfiám " körvonalai ezek, 
itt a fenti sorok. A summázat pedig a 
következő. Sokan állnak sorba, hogy 
Bozsó János helyét betöltsék, a kezé
ből kihullt ecsetet fölvegyék. Nem fog 
sikerülni, mert valakinek utána ere
dendően mást és másként kell majd 
csinálni, megtagadva és megőrizve 
egyszerre, az lehet örököse.

Tehetsége, elhivatottsága szerint pél
dául Bodri Ferenc, az 
árva fiú. A legkisebb fiú, 
aki győzni szokott, mire 
a meséknek vége.

írta: 
Pintér Lajos

KEPESBESZED
Alakulásának tizedik évfordulóját ünnepelve magyarországi kiállítás sorozaton 

mutatkozott be a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága. Ennek utolsó állo
mása a Cifrapalota pávás termében látható tárlat. A megnyitón Kopócs Tibor a tár
saság elnöke mesélt a társaság történetéről és céljairól. Kérdésünkre elmondta, hogy 
egy nyitott, politikától független művészeti közösség, amely felöleli a szlovákiai ma
gyar képzőművészek többségét, de vannak szlovák tagjaik is. Sokféle alkotói mód
szer, irányzat és szemlélet él egymás mellett, hol békésen egymás munkáját tisztel
ve, hol meg lázadozva, követelőzve, utat keresve. A szlovák kultúra és szellemi élet 
a változás folyamatát éli, hiszen a történelem során Szlovákia 1993-ban lett először 
önálló. Az önálló államiság kialakításának, a saját arculat, identitás és önazonosság 
megteremtésének néha görcsös folyamatában persze nehézkes a nemzetiségi kérdé
sek kezelése, de a szellemi élet mindig is tolcránsabb volt a napi politikánál. Szá
mukra létkérdés a folyamatos jelenlét, a magyar szellemi élet és hagyományanyag 
istápolása. Nagy lehetőség, hogy saját hazai és külföldi kiállításaikat már önállóan 
szervezhetik, így két ország művészeti szervezeteiben is számon tartják a társaságot. 
Jelen vannak alkotásaikkal a szlovák képzőművészeti életben, s egyenrangú partner
ként a magyar művészeti társadalomban is, sőt az Európai Művészetek Szervezeté
ben is helyet kaptak. A kiállítás melyet ifj. Gyergyádesz László művészettörténész 
rendezett, jó áttekintést ad törekvéseik sokszínűségéből, a természeti élményre épí
tő képektől a groteszk, ironikus, szellemes kompozíciókon át az absztrakt, vagy 
szimbolikus művekig. A jubileumra megjelent reprezentatív katalógusukban így fo
galmazzák meg ars poeticájukat " Mert életünkből, kultúránkból mégsem hiányoz
hat, ami nyelvünkből sajnos már kiveszett: a képes beszéd- legalább konkrét formá
jában, a világ számára is érthetően.

Megújhodó faragóhagyomány
Dr. Bánszky Pál közelmúltban megjelent könyve 

segítségünkre lehet a népi tárgykultúra egy igen fon
tos ágának megismerésében. A Gyomai Kner Nyom
da igényes kivitelezésében, a szerző magánkiadásá
ban megjelent mű címe: Megújhodó faragóhagyo
mány 1973 - 1998.

Az 1973-as esztendő a népművészet megújhodása 
szempontjából különösen fontos történésekkel bírt: 
ebben az évben rendezték meg először az Országos 
Népművészeti Pályázatot.

Az 1973-as év másik nagyjelentőségű eseménye 
volt: Megalakult a Fiatalok Népművészeti Stúdiója. 
Zelnik József így nyilatkozott a stúdió céljáról:

"A stúdióban tömörülő fiatalok egyik nagy célja: 
újra élővé tenni a népművészetet, olyan tárgyakat 
készíteni, amelyek hétköznapjaink részévé válnak, 
amelyre szükségünk van, amelyeket használunk.

Ezek az események - sok más mellett - segítették a 
népművészet feléledését, önmagára találását.. Ez a 
felfelé ívelő, prosperáló 25 év késztette Bánszky Pált 
arra, hogy a magyar-országi megújult faragóhagyo
mányt sokoldalúan bemutassa.

A Fiatalok Népművészeti Stúdiója csapatmunkára 
ösztönözte az alkotókat, köztük a faragókat, akik kü
lönösen a nagyobb alkotások elkészítésénél szívesen 
dolgoztak együtt. A közös alkotások kiváló helyszí
nei a műhelyek, alkotóházak, melyek közül a szerző

10 jelentősebb helyszínt mutat be. Ezek között van a 
Jakabszállási Alkotótábor is, mely sök más mellett a 
faragók otthonává is vált.

A kötet fontos része a 91 alkotó bemutatása. A 
Kecskeméthez több szállal is kötődő Nagy Kristófot 
mindenképpen hiányolom. Hasznos kiegészítés le
hetett volna az alkotások mellett az alkotót is egy fo
tón bemutatni. A közel száz bemutatott alkotó közül 
12-en a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 
tagjai, akik a város és megye népművészetéhez is 
ezer szállal kötődnek, a Jakabszállási Alkotótábor
ban pedig maradandót alkottak.

Ők a következők: Bodacz Tibor, Czár János, Faze
kas Sándor, Fish Kovács László, Horváth Gyula, Ja
kab Mihály, Karsai Istvánná, Kurucz László, Orisek 
Ferenc, Pesti Mátyás, Tabajdi István, Tar Péter

A szerző ír a tárgyi népművészet XXI. századi le
hetőségeiről, amikor a nem túl távoli jövőben a nép
művészet magasművészetté válásának ideje követ
kezik.

Bánszky Pálnak (képünkön) több évtizedes mun
kássága alapján nem csak lehetősége, hanem szinte 
kötelessége is volt ezt az igen színvonalas művet 
megjelentetni, hiszen a szakterület olyan ismerője - 
esetenként művelője - akinek a faragóhagyomány 
megújításában is elvitathatatlan érdemei vannak.

írta: Kriskóné Dávid Mária



Jegyzetek a
Néhány nappal ezelőtt az egyik TV-műsorban telefonos 

közvélemény-kutatás készült: örökbe fogadna-e Ön ci
gánygyereket? A kérdésre a nézők alig egynegyede vála
szolt igennel. Nyilvánvaló a felmérés fiktív jellege, itt 
örökbefogadásról szó sincs (ha lenne, egy százalék sem 
szavazna az örökbefogadás mellett, akár cigány, akár a 
többséghez tartozó gyermekről lenne is szó) hanem arról 
szól a kérdés, vajon a lakosság hány százaléka előítéletes, 
illetve toleráns roma polgártársainkkal szemben. Az ered
mény megdöbbentő, habár cseppet sem meglepő.

Jómagam a cigánykérdéssel hétévesen szembesültem 
először (persze akkor még nem tudtam, hogy ez cigánykér
dés). A napköziben összebarátkoztam egy Stumpf nevű ci
gánygyerekkel. Másnap a tanító néni figyelmeztette a szü
léimét, rossz társaságba keveredtem, Én továbbra is együtt 
játszottam néha Stumpffal, de arra vigyáztam, ne ő legyen 
a legjobb barátom. Gyerekfejjel újra és újra találkoz
tam két, a cigányokkal kapcsolatos elképesztő véle
ménnyel. Az egyik úgy hangzott: kár, hogy Hitler 
szegény zsidók helyett nem a cigányokat vitte el. A 
másik pedig: hogy "ezeket" el kellene különíteni, va
lahol az országban kijelölni nekik egy szögletet, ott 
éljenek magukban. Ezek a vad nézetek, noha akkor 
persze még elképzelni sem tudtam, mivel járnának, 
mit is jelentenének valójában, bántották az igazság
érzetemet. Apám volt az egyetlen, aki vitába szállt a 
rasszista véleményekkel, de ezekben a vitákban, bár 
nekem imponált, rendre egyedül maradt.

Pedig szülővárosomban, Salgótarjánban sokkal 
több pozitív példa volt a romák beilleszkedésére, fel- 
emelkedésére, mint az ország sok más városában. 
Gimnazistaként, szünidős segédmunkásként együtt 
dolgoztam egy rongyos, verejtékes cigánnyal az 
Acélgyárban. Hogy meglepődtem, amikor zuhanyo
zás után testápoló krémmel lekente magát, és elegáns utcai 
ruhába öltözött. (A gyár, ha többgenerációs, képzett szak
munkásgárdája van, kitűnő iskola: felemel.) Volt a város
ban egy híres cigány festő, akihez még a japán televízió is 
eljött forgatni a hetvenes években. A házunkba költözött 
egy cigány család. Volt félelem: majd jönnek a lopások... 
Két év múlva a szüleim, amikor nyaralni mentünk, a ci
gány szomszédnak adták oda a kulcsot, locsolná meg a vi
rágokat. Később ez a cigány mesterember faragta meg a 
követ Édesanyám sírjára. De hiába a pozitív példák, Tarján 
sem volt toleránsabb, mint az ország más városai. De nem 
csak térben, időben is ugyanez a helyzet. A magyar társa
dalom mit sem vett észre a romák 1970-eí, 1980-as évek
ben lezajló látványos felemelkedéséből. Pedig 1960-ban a 
cigány férfiak egyötödének volt állandó munkahelye - 
1988-ban a 80 százalékának. 1960-ban a romák nagy 
többsége lakott kunyhóban, putriban, s kisebbsége lakás
ban, házban. 1988-ra megfordultak az arányok itt is. Mind
ezt a többség cseppet sem méltányolta, észre sem vette. 
Aztán a rendszerváltással összeomlott minden. Amint 
megjelent a munkanélküliség, majdnem minden cigány ut
cára került, ki rasszizmus áldozataként, ki csupán azért, 
mert ő volt a legalacsonyabb képzettségű a vállalatnál, ki 
azért, mert megszűntek az állami lakásépítések (a romák fő 
munkahelyei) kit egyszerűen elcsábított a munka nélkül 
megszerezhető segély.

Egy budapesti cigány újságíró mindig öltönyben jár, 
mindig könyv a kezében: ha jut hely a villamoson, leül és 
olvas. Mesélte: még soha, senki nem ült le melléje.

Miféle országban élünk?

Tanítványaim körében olykor szóba kerül a cigánykérdés 
(társadalmi ismeretek és földrajz tantárgyból tananyag.) 
Megdöbbentő szembesülni a diákok előítéleteivel és tudat
lanságával. A máskor oly értelmes, humánus, minden jóra, 
szépre fogékony gyerekek most hajthatatlanok, meggyőz- 
hetetlenek. Nincs bennük más, mint megvetés, lenézés, in
dulat, gyűlölet. Jó, ha harminc gyerekből egy akad, aki ki
áll a cigányok mellett, s valamiféle megértésre, szolidari
tásra, együttérzésre képes. A legtöbbjük sohasem hallott 
arról, hogy a cigány-magyar szembeállítás nem helyes, 
mert hiszen a romák 90 százaléka magyar anyanyelvű. Hi
tetlenkedést vált ki, hogy valójában a cigány-fehér 
fogalompár sem helytálló, mert (eleve rasszista felhangjai 
mellett) nem felel meg a tényeknek, hisz a négy emberfaj
ta vagy nagyrassz közül - europid, negrid, mongoloid, 
veddo-australid - az Indiából jött romák, mint minden in
diai, europidok. Az pedig országos vetélkedő döntőjében 
hangzott el művelt s tehetséges diák szájából, hogy a cigá
nyok pogányok. A tanulók körében ma éppoly divatos 
mondat: a cigányok menjenek vissza Ázsiába, mint gye
rekkoromban volt az idézett gondolat Hitler tévedéséről. A 
dologban az az érdekes, hogy mi, magyarok is Ázsiából 
jöttünk (akárcsak a kereszténység, az etruszkok, a zsidók, 
az eke, a tégla, a papír, a porcelán, a festék, az általunk 
használt számok és betűk.)

Ugyanakkor a diákok atrocitásokról panaszkodnak, s 
nem pletykák, hanem személyes élmények alapján: cigá
nyok este, az utcán bántották, megütötték, megverték őket. 
E történetek legmegdöbbentőbb közös nevezője a támadá
sok provokálatlansága: hogy nem volt ok, előémény. Ha ez 
igaz, eléggé megdöbbentő. Magyarázat lehet rá (a lenézett, 
elnyomott romák frusztráltsága), de mentség aligha.

Miután elmondtam tapasztalataimat, felvetettem a neve-

cigányokról
lőtestületben, legyen nevelési értekezlet tárgya, szakembe
rek bevonásával, a rasszizmus, a romák és a többségi tár
sadalom együttélése s ennek nevelési kérdései. Sajnos, 
nem tudtam kollegáimat meggyőzni arról, hogy ez egy 
fontos és aktuális kérdés, amellyel foglalkozni kellene.

Ha az osztályteremben - vagy bárhol másutt - a ci
gányságról folyik a szó, fél havi fizetésben le lehet fogad
ni, előbb-utóbb felemlegeti valaki a toposzt: ha a cigányok 
lakáshoz jutnak, felszedik és eltüzelik a parkettát. A mítosz 
terjedésének logikáját hadd illusztráljam egy, jelen tár
gyunktól idegen példával. Vagy tizenöt évvel ezelőtt vala
ki elmesélte nekem Salgótarjánban, hogy lakótelepi, 
GYES-en lévő kismamák hogyan szervezték meg a prosti
túciót: kettő vigyázott a babákra, egy presszó volt a főha
diszállás, satöbbi. Aprólékos részletekkel, nevekkel, hely
színekkel, a lebukás pontos körülményeivel. Aztán később

Elsőként alakult meg az or
szágban Cigánypártoló Ma
gyarok Köre Kecskeméten. A 
helyi Cigány Kulturális és 
Módszertani Központ hozta 
létre. Mintegy nyolcvan részt
vevővel indul a Kör, elsősor
ban kecskeméti polgárok lép
tek be, de vannak köztük bu
dapestiek is. A kör ügyvezető- |  
jc Karádi Mihályné, akit a 
következő lapszámunkban 
megszólaltatunk.

valaki más mondta el Kecskeméten 
hajszálpontosan ugyanezt a történe

tet, persze kecskeméti presszóval, nőkkel, lebukással, majd 
később Debrecenben hallottam ugyanezt a sztorit. Valószí
nű, hogy egyszer, valahol, valamikor mindez valóban meg
történt, de az is nyilvánvaló, hogy mindebből legenda kép
ződött. Látva, hogy sok roma család valóban elképesztően 
mélyről indult, elhihető, hogy egyszer valahol megesett a 
parkettatüzelés, de az előítéletes közvélemény az egyedi 
esetből szabályt csinált.

Társadalmi méretű hajlam: mindenből cigánykérdést csi
nálunk. Talán Önök is emlékeznek még a pár évvel ezelőt
ti esetre. Négy roma férfi gyümölcsöt lopott, majd rátá
madtak az őket figyelmeztető csőszre (vagy tulajdonosra? 
mindegy), aki szorult helyzetében kettőt meglőtt közülük. 
Az ügy visszhangja ijesztőbb volt, mint maga az eset. A 
rasszisták tobzódtak: ilyenek ezek, mind lopnak, megérde
melte az a kettő, így kell ezekkel bánni. De a liberális vá
lasz is furcsa volt, egy kitűnő szerző például Szent Ágos^ 
tont citálta, hogy védje a védhetetlent, a lopást. Szerintem, 
akik behatoltak a kertbe (itt) nem cigányok voltak, hanem 
tolvajok. Hiszen ugyanúgy kell(ene) megítélni a tetteseket, 
akár romák, akár a többségi társadalom tagjai.

Számos országban megfigyelhető jelenség, hogy a ki
sebbségek bűnözési statisztikái rosszabbak, mint a többsé
gé. Ezért pl. az Egyesült Államokban és Hollandiában az- 
■zal kísérleteztek, hogy a néger ill. holland-indonéz kisebb
ség tagjait is bevonják a rendőrség kötelékébe: ha a néger 
ill. indonéz bűnözők ügyeit néger ill. indonéz rendőrök in
tézik, a rendőr nem vádolható "faji" előítéletekkel. A va
lóságban a néger ill. indonéz rendőrök (talán bizonyítási 
vágyból, túlkompenzálva) sokkal kegyetlenebbnek bizo
nyultak, mint a jenki ill. holland rendőrök. Ez a példa jól 
mutatja, milyen tapintatot igényel s milyen bonyolult a ki
sebbségi kérdés, hiszen a tisztes szándékú kezdeményezés 
visszájára fordult. Hazánkban is felvetődött, legyenek ro
ma rendőrök, de a cigány érdekvédelmi szervezetek eluta
sították a javaslatot: "Nem kellenek janicsárok."

Eliot Aronson szociálpszichológus szerint az Egyesült 
Államokban a faji (valójában: emberfajták közötti, hiszen 
egy emberi faj van) előítéletek mérséklésében jelentős sze
repet játszott a tévé és a mozi. Az első filmek néger szerep
lői ugyan még inasok, szakácsok és portások voltak, de az
tán rendre megjelentek a néger hősök, akik fehér társukkal 
vállvetve küzdenek a rossz ellen. Hol van ettől a Magyar 
Televízió? Nem arra van szükség, hogy jó szándékú rende
ző tisztességes filmet forgasson a romák nehéz életéről: 
egy ilyen filmet csak a cigányok és a liberális értelmiségi
ek néznének meg, a rasszista úgyis átkapcsolna egy másik 
csatornára. Arra lenne szükség, hogy minden magyar film
nek legyen egy-két pozitív szereplője, aki mellesleg roma.

Angol vendégünk megállapította, én rasszista vagyok, 
mert a cigány szót használom, ahelyett, hogy azt monda
nám, roma. Szerintem a többi népet és etnikai kisebbséget 
az angolok is saját nyelvükön nevezik meg, nem pedig az 
illető nép nyelvén (minket pl. hungarian- nek, s nem ma
gyarnak.) De mégis: a kérdésnek akad néhány történelmi 
analógiája. Északi szomszédainkat például évszázadokig 
tótnak hívtuk - aztán, az ő kérésükre, fokozatosan áttér
tünk a szlovák szó használatára. Hasonló a helyzet a romá
nokkal is, akiknek régi magyar neve oláh volt, s román ké
résre váltotta ezt fel előbb a hivatalos, majd lassanként a 
köznyelvben is a román szó. Ilyesmi folyamat zajlik Kár

pátalján is, ahol a régen kárpátukrán, kárpátorosz vagy ru
tén néven nevezett népcsoportot napjainkban kezdjük 
mind gyakrabban ruszinnak nevezni - mert ők így neve
zik saját magukat. Szerintem nem világnézet, hanem egyé
ni tempó kérdése, ki mikor vált át cigányról romára. Vi
szont a cigányokat a humorosnak szánt „nem most bámult 
le”, vagy (egyes személyekre vonatkoztatva) etnikum szó
val illetni valóban nem épp emelkedett dolog.

Jó szándékú, becsületes értelmiségiek hajlamosak arra, 
hogy a nacionalizmust, a gyűlöletet és előítéleteket a múlt
ból vezessék le, rossz beidegződésekkel, rossz hagyomá
nyokkal, a történelmi gyökerű tényezőkkel magyarázzák. 
Kétségtelen ugyan, hogy minden mai társadalmi jelenség
nek vannak történelmi előzményei és okai (is), de a mai 
gyűlöleteknek mégis rendre mai okai vannak. Meggyőző 
erővel bizonyítja ezt Bodor Pál a Ceausescu-korszakban 
vagy 1991-ben fellobbanó román-magyar ellentétek elem
zése során. A szerb-horvát konfliktust is gyermeteg dolog 
a különböző vallással és eltérő írással magyarázni - a mai 
ellentéteknek nagyon is mai okai vannak. A romák és a 
többségi társadalom közötti feszültségek sem magyarázha
tók pusztán a történelemmel. Az 1893-as ún. cigányössze
írás során megkérdezték a községeket, hogyan vélekednek 
a letelepedett és a vándorló cigányok "magaviseletéről" . A 
letelepedetteket a községek 68,3 százalékában kifogásta
lannak tartották, s mindössze 4 és fél százalékában rossz 
viseletűnek. A vándorlók megítélése jóval kedvezőtlenebb 
volt ugyan, de meglepően kedvező napjaink előítéletes vé
lekedéseihez képest. A fenti példa arra mindenképpen jó, 
hogy jelezze, az ellentétek és feszültségek itt sem időtle
nek.

Amint arra Glatz Ferenc többször is felhívta a figyelmet, 
az Osztrák-Magyar Monarchia kulturális és gazdasági si
kerességének egyik fő oka az volt, hogy a sok és sokféle 
együttélő nép egyfajta kulturális g'énbankot alkotott, kicse
rélve ill. ötvözve kultúráját, benne gazdasági ismereteit, 
szaktudását, munkakultúráját. Mert minden népnek volt - 
mégha talán nem is hajszálpontosan egyformán és szim
metrikusan - valamilyen kulturális kínálata. A romák és a 
többségi nemzetek együttélését az teszi nagyon nehézzé, 
hogy (sajátos történelmi, társadalmi, kulturális tényezők 
eredőjeként) a cigányság nem tud mit kulturális cserére 
felkínálni, így az együttélő és többségi pozícióban lévő 
nép ajánlata hol adományként, hol kényszerként jelentke
zik.

A cigányok beilleszkedésének egyik legfőbb akadálya a 
tanuláshoz való viszonyuk. Roma értelmiségiek a közö
sen, noha messze nem egyforma mértékben elszenvedett 
holocaust alapján szívesen vonnak párhuzamot zsidók és 
cigányok között. Pedig a két magyarországi etnikai (nem 
nyelvi) kisebbség között alig van hasonlóság. Hogy a tanu
lás, a tudás presztízse rendkívül magas a zsidó családok
ban, fő oka a zsidók szellemi életben mutatott sikerességé
nek. A romák esetében viszont a tanulás megbecsülése a 
családon belül nagyon alacsony. Ha ehhez a nem cigány 
környezet (osztálytársak, pedagógusok, szülők) elutasítása 
társul, a kör bezárult. A teljes képhez az is hozzátartozik, 
hogy ha egy roma mégis elvégzi a gimnáziumot és tovább 
tanul, a környezet már nem tekinti cigánynak, s gyakran ő 
sem tartja magát annak. Ha pedig az amúgyis csekély szá
mú roma értelmiség elhagyja övéit, sohasem lesz cigány 
felemelkedés. Szerencsére itt vannak pozitív változásra 
utaló jelek, mintha születőben lenne egy sorstársai mellett 
kitartó új roma értelmiség.

1994-ben, a választási kampány során egy autóban utaz
tam egy nagy darab, hatvanéves, érettségizett cigányem
berrel, Rácz Palival, aki portásként kereste kenyerét. Ol
vastam egy szociológiai tanulmányt valamelyik folyóirat
ban, hát bevallom nektek, elő kellett vennem az idegen 
szavak szótárát... - kezdte Pali, én meg kezdtem a hülede- 
zést. Később Rácz hozzászólt a kampánygyűlésen. Papír 
nélkül, fejből beszélt vagy kétszáz ember előtt. Az volt 
mondanivalójának lényege, hogy a cigányság felemelke
désének legfőbb záloga a munka. Hogy a cigányok dolgoz
zanak, azért mindkét félnek sokat kell tennie. Pali nagy 
tapsot kapott. Ki gondolta akkor, hogy pár hónap múlva én 
mondom majd az egyik gyászbeszédet a temetésén. Pali
nak igaza volt, mindkét félnek lenne tennivalója.

Erkölcsi dilemma: becsületére valamit adó ember bírál
hatja-e nyilvánosan a cigányokat akkor, amikor nap mint 
nap uszító romaellenességgel lehet találkozni, s amikor 
minden előítélet alapja épp az általánosítás, a kedvezőtlen 
egyedi esetek kiterjesztése egy kisebbség egészére? 
Ugyanakkor: lehet-e a problémákat egyenként megoldani, 
a cigány közösség egészét érintő feszültségek kritikus 
elemzése nélkül? Erre a kérdésre nem tudok válaszolni.

Vörösmarty a zsidóságról írta: "E gyűlölet két, egymást 
kölcsönösen segítő vétekben gyökerezik: a zsidók elzárkó- 
zási hajlamában s a keresztények kirekesztési ellenszenvé
ben és politikájában. A zsidó elzárkózik, mert a többi lakók 
társaságából kirekesztve van, s kirekesztik, mert elzárkó
zott. Ezen az örökké forgó keréken jár fel s alá a gyűlölség. 
Kinek kötelessége a forgó kereket megállítani? Annak, aki 
hatalmasabb. Ki a hatalmasabb? Bizo
nyosan nem a zsidó." Mutatis 
mutandis, ez a mai cigánykérdésre is 
igaz.

írta:
Ujlaky István

Csillagnéző
KOS. A Kosok a családra fordítják 

energiájuk java részét, eközben ki- 
sebb-nagyobb utazásokra is sor kerül
het. Némelyik talán meglepetéseket, 
válságokat rejteget, sok energiát igé
nyel, de a végeredmény megéri a fára
dozást. A hónap közepén lehet a leg
több akadályra számítani.

BIKA. A gyarapodás, a pénzkereset 
szempontjából kedvező időszak kez
dődik a Bika-jegyűek számára. Még 
attól sem kell tartani, hogy á túlzott el
bizakodottság problémákat okozna, hi
szen a Bikák egyrészt óvatos duhajok, 
másrészt a szerencsehozó Jupiter a 
mostani időszakban "fékezett habzá-
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IKREK. A május 21-25. között szü
letett Ikrek számára lehetőség adódik, 
hogy megmutassák képességeiket, erő
sítsék önbizalmukat, hiszen a Jupiter 
ebben a hónapban az ő Napjuk környé
kén jár. Alkalmas ez az időszak tanu
lásra, pályázat benyújtására és utazá
sokra.

RÁK. Ebben a jegyben öt planéta is 
tartózkodik a hónap során, ami ötlet
gazdaggá és energikussá teszi a jegy 
Rákokat, s javul koncentrációs képes
ségük is. Különösen azoknak kedvez, 
akiket hivatásuk nem kényszerit nyil
vános szereplésre, például otthon dol
goznak, vagy magányos munkát vé
geznek.

OROSZLÁN. A jegy szülöttei büsz
kébbek annál, hogy segítséget kérjenek 
terveik megvalósításához, de ha most 
akadályokba ütköznek, érdemes támo- • 
gatót keresni, mégpedig egy (két) idő
sebb, tehetősebb férfi személyében. 
Erre inkább a hónap utolsó tíz napja al
kalmas.

SZŰZ. Lehet, hogy odahaza már hu
zamosabb ideje halmozódnak a megol
dásra váró problémák, és minden meg
oldott feladat helyére két újabb adódik, ( 
de mostantól legalább elindul egy ked- s 
vező folyamat. Tűzzön ki inkább új cé
lokat és lásson hozzá megvalósításuk
hoz. A háztáji gondokat majd megold
ja az idő.

MÉRLEG. Nagyszabású álmok, 
esetleg megvalósuló utazások várnak a 
Mérleg jegyűekre - nemcsak ebben a 
hónapban, hanem akár egész év során 
is, hiszen a Jupiter számukra kedvező 
pozícióba került. Nem biztos, hogy 
minden tervet sikerül azonnal megva
lósítani, de feladni semmiképpen nem 
szabad.

SKORPIÓ. A Skorpiók többségének 
inkább hazai, mint külföldi túrákat le
het jósolni júliusra, de az is lehet, hogy 
csak nagy "belső" utazásokat tesznek - 
erre utalnak a bolygóállások. A hónap 
második felében a hivatásra, a tervek 
megvalósítására célszerű összpontosí
tani

NYILAS. Lehet utazgatásokat is ter
vezni júliusra, de igazán a partnerkap
csolatok tisztázására alkalmas ez a pe
riódus, akár házastársi, akár üzlettársi 
kapcsolatokról légyen szó. Inkább 
egyezzenek ki most, rrúnt hogy később 
peres úton rendezzék a viszonyokat.

BAK. Érdemes az eddig megoldatlan 
munkahelyi problémákra koncentrálni, 
különösen a Karácsony táján született 
Bakoknak, mert most jó esély adódik 
megoldásukra. Alkalmas, sőt, ajánlott 
ez az időszak az életvitel, a táplálkozá
si szokások átgondolására - inkább 
most önként, mint később kényszerből.

VÍZÖNTŐ. Elérkezett a kockáztatá
sok ideje (akár a szerelemben is), mert 
ehhez jó pozícióban van a Jupiter. Nem 
kell azonban meglepődni, ha a siker 
nem száz százalékos, hiszen a nagy 
szerencsebolygó túlzó hajlamait egész- j 
ségesen kontrollálja a Szaturnusz.

HALAK. Lehet, hogy elképzeléseit 
már jó ideje csak válságokon átevic- : 
kélve tudja megvalósítani, s még csa- § 
ládjával sem volt képes megértetni ma
gát, de legalább az utóbbi feszültség 
enyhül júliustól kezdve. Beszéljék te- j 
hát meg, hogy mi a teendő, s oldják

ü l meg közösen a feladatokat.
í .: L. A.n
■



HÍRŐS b o k s z
Ismét nagyszabású ökölvívó találkozóra került sor a Városi Sportcsarnok

ban. Az I. HÍRŐS KUPA nemzetek közötti meghívásos ökölvívó tornán ju 
nior és felnőtt korosztályban négy csapat, Németország, Románia és Vajda
ság válogatottja, valamint a Kecskeméti SC csapata vettek részt. A kecske
métiek közül kiemelkedően szerepelt az olimpiára utazó Balzsay Károly, aki 
súlycsoportjában magabiztosan nyert. Német ellenfele a második menetben 
feladta a küzdelmet. A junioroknál Kovács József, a felnőttek mezőnyében 
Ladányi Csaba, Surman Zoltán és Mészáros József is döntőbe jutott. Antoni 
Antal, aki a sérült Maczik Róbert helyett lett csapattag, a harmadik helyért 
lépett ringbe. Küzdőképességből nem volt hiány, de győzni sajnos egyikük 
sem tudott. így a kecskeméti öklözök egy első, négy második és egy negyedik 
helyezéssel Románia mögött a második helyen végeztek a csapatversenyben. Balzsay Károly

Vendégünk a sportminiszter
Deutsch Tamás ifjúsági és sportm iniszter a versenyt m egtisztelte 

jelenlétével. Ekkor tettük fel kérdéseinket.
-Az eddigi tapasztalatai alapján  

mi a vélem énye Kecskem ét sport
életéről?

Kecskemét patinás város, nagy kul
turális hagyományokkal és a kulturá
lis hagyományok részét képezi az erős 
sport. Két dolgot szeretnék kiemelni. 
Az első, hogy a városnak több sport
ágban vannak meghatározó szakosztá
lyai, a női kosárlabdától a küzdőspor
tokig, a röplabdától kezdve az atléti
káig, hogy a saját sportágamat is em
lítsem és a labdarúgást is idesorolom 
minden nyűge ellenére, hiszen a kecs
keméti focicsapatok mindig ott van
nak az első három osztályban. Más
részt nagyon erős a városban a diák és 
szabadidősport. A Vörösmarty Általá
nos Iskola mindennapos testnevelése 
a 40 perces órákkal modellértékű.

-Az Ifjúsági és Sportm inisztérium  
által 1999-ben útjára indított Nem 
zeti Atlétikai Program az eltelt idő
szak alatt mennyire váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket?

A NAP egy sikertörténete az Ifjúsági 
és Sportminisztériumnak. Jelenleg 
420-450 iskola NAP "műhely". A 
résztvevő iskolák számát ősztől 650- 
re fogjuk bővíteni. Ma 12-13 ezer 
gyerek vesz részt ebben a programban 
és a tervek szerint 15-20 ezer között 
lesz majd azoknak a gyerekeknek a 
száma, akik rendszeresen atlétizálnak. 
Úgy tűnik, dinamikusan erősödik az 
atlétika és ez nagyon fontos, hiszen az 
atlétika egy kibocsátó sportág. Vala
mennyi sportág számára felkínálja a 
gyorsabb, rugalmasabb, erősebb, álló
képesebb fiatalokat. A program erősö
dését követi egy gyorsütemű létesít
ményfejlesztés. Sorra adjuk át a mű
anyag borítású pályákat. Valósággá 
válik, hogy 2002-re minden megyé
ben legalább egy műanyag pálya le
gyen, így Bács-Kiskunban is. Az esé
lyes városok közé tartozik Kecske
mét, habár itt a megyében más telepü
lésnek is van komoly atlétikai élete. 
Nyílván ez majd pályázatok útján fog 
eldőlni.

-Az idén a millennium  jegyében

egyszerre rendezik meg Bu
dapesten minden diákolim 
piái sportágban az országos 
döntőt.'M it vár ettől a nagy
szabású rendezvénytől?

Két dolgot: egyrészt, hogy 
óriási élményt jelent közel 4 
ezer általános és középiskolás 
sportolónak, akik olyan hely
színeken versenyeznek majd, 
amelyek' között legalább fél 
tucat már világversenyek 
helyszíne volt. Az adott sport
ág legkiválóbb versenybírói fogják a 
versenyeket lebonyolítani. A résztve
vők szállása egy "olimpiai faluban" 
lesz a HUNGEXPO vásárváros terüle
tén. A Magyar Televízió közvetít az 
eseményről és a Színes Sport minden 
nap megjelenteti az aznapi eredmé
nyeket egy betét oldalon. Másrészt, 
azt remélem, hogy ez a kibővített or
szágos döntő, más kezdeményezések 
mellett erősíti a diáksportot, az iskolai 
testnevelés ügyét. A magyar sport 
alapkérdése, hogy a közoktatási rend
szerben tanuló fiatalok most a XX. 
század végén, a XXI. század elején 
egy radikálisan megváltozott, mozgás 
gazdag életmódot sajátítsanak el, 
hogy aztán felnőtt életükben, majd a 
saját családjuk hétköznapjaiban is le
gyen helye a sportnak. Azt remélem, 
hogy ez a millenniumi diákolimpia 
népszerűsíti a sportot, még több diák 
figyelmét fordítja majd az aktív spor
tolás felé.

-M ilyen szinten áll hazánkban a 
szabadidősport?

Óriási volt a lemaradás, nincs a vilá
gon még egy olyan nemzet, amely 
ilyen erős lett volna a versenysportban 
és ennyire gyenge a szabadidősport
ban. Egy nagyon nagy ütemű fejlődés 
indult el. Másfél év alatt akkora lema
radást sikerült pótolni, amit talán 10 
év alatt lehetne, de még kell 3-5 év, 
hogy a magyar szabadidősport úgy 
megerősödjön, mint a versenysport. 
Reméljük, hogy ez a fejlődés a ver
senysportban is éreztetni fogja a hatá
sát, de ami még fontosabb, hogy az 
emberek egészségesebbek, jobb ked

vűek, a fiatalok az életre jobban felké
szültebbek legyenek.

-Az utóbbi időben egyre több szó 
esik a fogyatékosok sportjáról...

Nagyon mélyről indult és itt is 
gyorsütemű a fejlődés. Nem kis kér
désről van szó. Az országban majd 1 
millió különböző szintű fogyatékos 
honfitársunk él. Ez a terület nagyon 
elhanyagolt volt. Ma már óriási érdek
lődés mellet megmozdult a sportnak 
ez a része. Végre megvannak a lehető
ségei egy mozgássérült vagy egy 
szervátültetett embernek is a mozgás
ra. A paraolimpiára készülő válogatot
tunk nagyon jó. Jelenleg az a gon
dunk, hogy sokkal több sportolónak 
van kvalifikációja, mint ahány anyagi 
okból ott tud lenni. Ami eddig még 
álomként sem merült fel, az valósággá 
vált. A szellemi fogyatékos intézmé
nyek számára két sportágban diák
sport versenyrendszert hirdettünk 
meg, amely mintegy 70-80 ezer diá
kot mozgósít.

-Hogyan jellem ezné a mai m agyar 
professzionális sportot?

Nagyon magasan van a mérce és ezt 
a mércét a magyar hivatásos sport ké
pes évről évre átugrani. A világ 10-15 
legeredményesebb nemzete közé tar
tozunk. Azt szokták mondani, hogyha 
egy csapat az első félidőben 100 %-os 
teljesítményt nyújt, akkor ezen javíta
ni nem lehet. A második félidőben 
sokkal nehezebb feladat ezt megőriz
ni. 60-70 éve az a feladatunk, hogy 
megőrizzük a kivívott pozíciót. Ez a 
nagy ereje a magyar sportnak.

Harmadik alkalommal került megrendezésre városunkban az I. korcsoportos Or
szágos Diákolimpia. Közel 300 kisdiák mérte össze tudását 60 méteren, távolugrás
ban és kislabdahajításban. A kecskeméti csapatok közül a Lánchíd Utcai Általános 
Iskola fiai (képünkön) szerepeltek legjobban. Varga Zsuzsanna testnevelő tanár ve
zetésével a 4. helyen végeztek, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról.

Barta László
testnevelő

S zolgálatteljesítés k özb en ... 
rendőr, tűzoltó, katona tragikus 
elvesztésekor írja így a sajtó. 
M ost egy pedagógust, Barta  
László testnevelőtanárt érte utói 
órája közben az értelmetlen ha
lál, a Tóth László Általános Isko
lában. Előtte este azt mondta a 
barátainak, nem megy kertet lo
csolni, mert a másnapi pályaava
tó ünnepségre még meg kell he- 
gesztenie valam it... Négy gyer
meke, rá jó szívvel emlékező ba
rátai gyászolják. A pályaavató 
ünnepség így elhalasztódott...

Olympiatol Sidney-ig
A világ legjobb sportolóinak négyévenkénti 

találkozója ma már hozzátartozik mindennapi 
életünkhöz és talán azok az emberek is figye
lemmel kísérik az olimpiák eseményeit, akik 
máskor csak elvétve figyelnek fel egy-egy ki
emelkedő sporteredményre. Az ötkarikás játé
kokat mindenütt a világ legrangosabb sport- 
rendezvényének tekintik. Maga az olimpia, 
mint fogalom azonban sokkal több ennél. Az 
olimpia az egész világ közös ünnepe, fény a 
békéden földkerekségen. Nincs másik olyan 
gsemény, amely egy cél érdekében ennyi em
bert, országot tudna összehozni. Még akkor is, 
ha előfordulnak problémák, vagy olyan ese
mények, amelyeknek soha többé nem szabad 
megtörténniük. Az olimpia a maga sajátos 
eszközeivel arra törekszik, hogy hozzájárul
jon a világ békéjéhez.

Az újkori olimpiai játékoknak az antik gö
rög olimpiák voltak a példaképei. Az ókori 
olimpiák színhelyéül a peloponnészoszi 
Olümpiát választották, ahol a görögök négy- 
évenként összegyűltek és feledve a városál
lamok közti harcokat, ellentéteket, megmér
kőztek egymással. A békét szimbolizáló lán
got ma is az ősi Olümpiában lobbantják fel. 
Az ókori olimpiák legelső ismert bajnoka 
Koroibosz volt, aki Kr. e. a stadionfutásban 
aratott győzelmet. Istenként tisztelték Hel- 
lászban. Életét mitikus homály fedi, mindösz- 
sze lejegyzett sírfelirata maradt ránk: 
"Koroibosz a halandók közül elsőként győzött 
az olíimpiai játékokon". Érdekes; hogy a mo
dem olimpiákon is a 100 méteres síkfutás 
iránt a legnagyobb az érdeklődés, és az ókor
ban is a stadionfutás volt a legnépszerűbb. A 
stadionfutó volt a hős és róla nevezték el az 
egész ünnepséget. A leghíresebb győztesek 
nevét irodalmi alkotások őrizték meg. Több 
ódát hagyott ránk Pindarosz, aki olyan híres 
volt, hogy amikor Nagy Sándor leromboltatta 
Thébát, Pindarosz házára saját kezűleg írta rá: 
"Pindarosz költő házát ne égessétek fel!" Az 
olümpiai kultúra i. e. 5. században érte el vi
rágkorát, majd hanyatlásnak indult. Az újkori 
olimpiák életre keléséhez azonban a rene
szánsz összekötő szerepére volt szükség. Hel
lász örökségén kísérletek következtek az 
olimpiák felújítására. 1875-ben megkezdődött 
Olümpia rekonstrukciója, a Szent Liget feltá
rása. Ettől kezdve viharos gyorsasággal meg
nőtt az érdeklődés az antik versenyjátékok 
iránt. Az emberiség legnagyobb játékának 
alapjait Pierre de Coubertin rakta le. A kezde
ti sikertelenség sem riasztotta vissza élete ál
mának megvalósításától. 1894. június 23. - a 
modem olimpiai játékok születésnapja. Ezen 
a napon alakult meg a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság. Coubertin szinte egész életét a 
nemzetközi olimpizmusnak szentelte, 1937- 
ben bekövetkezett haláláig. A NOB székhe
lyén, Lausannéban temették el, míg szívét - 
végső akaratának megfelelően - az ősi 
Olümpiában emelt emlékműben helyezték el.

Az olimpia jelvénye az öt kontinenst jelké
pező, egymásba fonódó öt színes karika. Ezt a 
jelvényt Coubertin javaslatára 1914-ben fo
gadták el, de csak 1920-ban, Antwerpenben 
használták először. Az ötkarikás jelvényt ki
egészíti az olimpiai jelszó: "Citius - Altius - 
Fortius", vagyis "Gyorsabban - Magasabbra - 
Erősebben". A jelszó Henri Didón atyától 
származik, aki egy sportvrseny díjkiosztóján 
mondta ezt. Coubertinnek megtetszett, és "el
kérte" az atyától az olimpia számára. Az óko
ri olimpiák szép hagyománya az olimpiai 
láng, amely 1936 óta az olimpiák színhelyén, 
a központi stadionban világít, hasonlóan az 
ókori olimpiákhoz, amelyek során Zeusz oltá
rán gyújtottak tüzet. Olümpiában a Nap ere
jével meggyújtott tüzet eljuttatják az olimpia 
városába, ahol a nyitón ünnepélyesen lángra 
lobbantják vele a központi kandelábert, és a 
záróünnepélyen oltják csak el. A lángot általá
ban stafétafutással viszik, de "utazott" már ha
jón, repülőn, kocsin, lovon is, sőt 1976-ban 
Montrealba lézersugárral továbbították Euró
pából. Két alkalommal Magyarországon ke
resztül haladt a láng. 1936-ban Gyöngyösi 
Imre bácsi, a Bács-Kiskun Megyei Atlétikai 
Szövetség örökös elnöke is tagja volt a stafé
tának. A müncheni játékokra is fáklyás futók 
vitték Olümpiából a lángot, köztük 15 kecske
méti sportoló.

1896-ban egy álom valóra vált. Az első új
kori olimpiát a görögök kapták, majd a világ- 
kiállítás árnyékában a "zűrzavarok olimpiája" 
következett Párizsban. A harmadik olimpia az 
Újvilágba hívta a sportolókat. St. Louisban 
amerikai háziverseny volt. 1908-ban London

"beugróként" Róma helyett, bravúrosan szere
pelt. Ez volt az első igazi világverseny. 1912.- 
ben Stockholm az utolsó "békeolimpiát" ren
dezte. A VI. olimpia az I. világháború miatt el
maradt. 1920-ban, Antwerpenben csonka me
zőnyök indultak az ötkarika jegyében. 1924- 
ben Párizs feledtette a csalódást egy sikeres és 
valóban modern játékokkal. 1928-ban, Amsz
terdamban jelentek meg először az atlétanők 
és csapatban a tomásznők. 1932-ben csúcseső 
volt/a napfényes Kaliforniában. 1936-ig Ber
lin húsz évet várt a rendezésre. Hitler náci 
propaganda célokra használta fel az olimpiát. 
A XII. és XIII. olimpia a II. világháború miatt 
elmaradt. 1948-ban tizenkét év után ismét bé
kés versengés volt Londonban. 1952-ben, 
Helsinkiben a béke és a barátság jellemezte a 
játékokat. A magyar sportolók 16 aranyérem- 
mel tértek haza. Az 1956-os olimpia a "kengu
ruk földjén" a nagy esélyesek győzelmét és 9 
magyar aranyat hozott. "Minden út Rómába 
vezet" - ez a régi mondás az olimpiák történe
tében csak 1960-ban érvényesült. 1964-ben, 
Tokióban a rendezőség is aranyérmet érde
melt. 1968-ban szuperrekordok születtek a 
mexikói magaslaton, majd 12 év után ismét 
Európában, Münchenben találkoztak a világ 
legjobbjai, ahol az eszme legyőzte a terrort. A 
XXI. olimpián, Montreálban a kanadaiak kel
lemes meglepetést szereztek, csak a biztonsá
gi intézkedéseket túlozták el. 1980-ban, 
Moszkvában a bojkott miatt nem volt igazi 
olimpiai légkör, pedig a vendéglátó "Misa" 
mackó mindent megtett. 1984-ben másodszor 
is "betette a lábát" Kaliforniába az olimpia. Itt 
kiegyenlítették a szovjetek a moszkvai boj
kottot. Amikor a világ megtudta, hogy Szöul 
lesz a következő olimpia színhelye, akkor né
mi félelem fogta el. Bojkottok után és bojkott 
előtt az olimpia? Végül mindenki ott volt Szö
ulban! A XXV. játékokra 1992-ben a volt szo
cialista országok és a darabjaira esett Szovjet
unió mind a 15 köztársasága elküldte sporto
lóit a katalán fővárosba. Németország 30 év 
után újra közös csapatot indított. A Dél-Afri
kai Köztársaság 32 évi kényszerszünet után 
tért vissza. És végül az aranyolimpia Atlantá
ban. Ma is vitatják, hogyan nyerhette el Atlan
ta a centenáriumi olimpiát a várományos 
Athén előtt. Az aranyolimpián minden tagor
szág jelen volt. Csak emlékeztetőül: Athénbe 
13 országból érkeztek versenyzők és száz év 
múlva Atlanta 197 országot fogadott! De az 
események nem állnak meg. Ismét eltelt egy 
olimpiász. A millenniumi olimpia rendezési 
jogát Sydney kapta. Mindössze két szavazat
tal előzte meg Pekinget. A szeptember 15-i 
megnyitó ünnepségre több mint tízezer spor
tolót, ötezer sportvezetőt várnak. A játékok 
költségvetése 2,89 milliárd ausztrál dollárt 
tesz ki. Úgy tűnik, minden 
idők legnagyobb olimpiájá- 
nak nézünk clcbe. „ " ■

Zsámboki Anna B ”:*



Hát per
sze. Min
denütt 
csak zűr
zavar, ke

gyetlenség, és drogok. Lassan sen
ki nem tudja, mi a helyes és mi 
nem az. Zavaros vizekben úszká
lunk, ahol amerikai gyerekek lő
nek egymásra. Nagymamájukra. 
Ovodástársaikra. Tanárnőjükre. 
Egyre többet. Milyen szörnyű!

De szögezzük le most azonnal: 
nekünk ehhez semmi közünk!

Hogy akkor ki a hibás?
A TV, persze.
Kenjük gyorsan rá ezt az egész 

emberi mocskot!
Az meg, hogy a TV csak azt ad

ja vissza, amit mi csinálunk, kit 
érdekel?

Kedves szülők! Ha az Önök óvo
dás gyermeke az Önök szülői gon
doskodása és a napi befogadott 
akció-rajzfilm-mennyiség közötti 
irreálisan megbomlott egyensúly 
következtében a homokozólapát 
tulajdonjoga feletti játszótéri vita 
megoldására nem lát más kiutat, 
minthogy módszeresen összeverje 
társait, az nem a TV hibája. Az 
Önök hibája.

Ha kamasz gyermekük súlyos 
szem élyiségzavarban szenved, 
mert egyszerre hat kitalált film
szereplőre, egy kosárlabdasztár
ra, és egy gengszterrepperre pró-

TV?

A Kecskeméti Képtár, a Műhely Művészeti Egyesület, a Kecskeméti Képzőművészek Kö
zössége és a Nemzetközi Zomúncmüvészeti Alkotóműhely közösen rendez kiállítást a mil
lennium méltó megünneplésére "Ardita capra " - Kecskemét arcai címmel. A kiállítás té
mája a kortárs képző- és iparművészeknek kínál lehetőséget arra, hogy a művészet sa
játos eszközeivel mutassák be Kecskemétet. Nemcsak a város múltját és jelenét, híres és 
egyszerű embereit, szokásait, műemlékeit, jellemző és ismeretlen részleteit kívánjuk ki
állítani, hanem a nem láthatót, a nem megfoghatók a Kecskeméthez fűződő érzéseket, 
gondolatokat, művészi képzeteket is. A kiállításhoz kapcsolódóan szeretnénk felhívást 
intézni Kecskemét műpártoló közönségéhez, civil szervezeteihez, vállalataihoz, cégei
hez, hogy a július 12-i megnyitó alkalmából díjakat adhassunk át a zsűri által kiválasz
tott legjobb művek alkotóinak. A felajánlott díjak lehetnek pénzbeliek és tárgybeiiek 
egyaránt. A díjat természetesen maga a felajánló adhatja át az ünnepélyes megnyitó kö
zönsége előtt, s a nevét a kiállítás ideje alatt feltüntetjük a Cifrapalota előcsarnokában. 
A díjakkal, felajánlásokkal kapcsolatosan keressék ifj. Gyergyádesz László művészet- 
történészt az alábbi számokon: 76/ 480-776 és 06-30/ 287-2549.

Elism ert
pedagógusok
Kecskemét város közgyűlése O kta

tási Díjjal ismerte el több pedagógus 
munkáját. Előző számunkban mutat
tuk be egyikőjüket, dr. Nagyné Dreher 
Máriát, a Kodály Iskola igazgatóhe
lyettesét, szeptemberben pedig Kalics 
Lajossal, a Gáspár András Szakközép- 
iskola most leköszönt igazgatójával 
találkozhatnak hasábjainkon. Rajtuk 
kívül Egri Istvánné, a Béke Általános 
Iskola tanára, kiváló szaktanár, osz
tályfőnök és gyermekprogramok fá
radhatatlan szervezője; dr. Iványosi 
Szabó Andrásné, a Németh László 
Gimnázium biológia-földrajz tanára, 
munkaközösségi vezető; Kubinyi 
Attiláné, az M.Bodon Pál Zeneiskola 
igazgatóhelyettese, zongora- és szol
fézstanára, a kihelyezett református 
iskolai tagozat szervezője részesült 
még a rangos elismerésben. A most ju
biláló M. Bodon Pál Kamarazenekar 
hangversennyel köszöntötte az idős 
pedagógusokat Ifjúsági Otthonban.

A probléma itt kez
dődik.
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Csipero

bál hasonlítani, hogy népszerű le
gyen a suliban, az nem a TV hibá
ja. Az Önök hibája.

Ha Önök úgyszólván egyáltalán 
nem jelentenek viselkedési mintát 
gyermekük számára, ha az Önök 
helyét a gumimacik, Donald ka
csa, majd Shongoku, végül a Fej
vadász vették át, a hiba az Önök 
készülékében van. De nem a TV- 
készülékükben!

Ennek persze nem kell feltétle
nül így lennie.

Van egy televíziónk. Van hozzá 
távszabályozónk. Jobb esetben  
van saját személyiségünk, és van
nak hozzá saját döntéseink. Ha 
ezt jól végiggondoljuk, nyilvánva
ló: megfelelően kezelve a TV leg
feljebb a szemünket károsíthatja.

Erőszak, intolerancia, meg nem 
értés, gyűlölet, kegyetlenség, 
rosszindulat?

Nem a TV kezdte.

Egyik barátom apja kijelentette, 
hogy utál.

Életünkben nem beszéltünk egy
mással, kétszer, ha találkoztunk.

Kecskeméti közéleti lap

Európa Jövője

Gyermektalákozó
Kecskeméten!

Június 16-23. között húsz országból, 
35 csoportban ezerkétszáz gyermeket 
várunk városunkba, akik bemutatják 
nemzetük zenéjét, dalait, táncait, játé
kait és ismerkednek velünk. A főtéri 
színes gyermekvarázs reggeltől estig 
tart, a színpadon felváltva külföldi és 
magyar gyerekek. Ízelítő a progra
mokból:

Július 16., vasárnap 18 óra Megnyi
tó, megnyitja Stumpf István, a Mi
niszterelnöki Hivatal vezetője, a meg
nyitón fellép Sebestyén Márta.

Július 17., hétfő, 20 óra Sirtos 
Együttes - görög táncház 

Július 18. kedd, 20 óra, Főtér 
Budapester Klezmer Bánd 

Július 19. Szerda, 20 óra Vujicsics 
Együttes - balkáni táncház 

Július 20. Csütörtök, 20 óra, Főtér 
M.É.Z. Együttes - ír táncház 

Július 21. Péntek, 18 óra, Főtér 
Zurgó együttes - moldvai csángó tánc
ház; 20 órától lézershow 

Július 22. szombat, 20 óra, Főtér 
Kalocsai Népi Együttes - magyar 
táncház, Csík Zenekar 

Július 23. vasárnap, 18 óra Széktói 
stadion Záróünnep; 20. 30 órától a 
Főtéren St. Martin koncert és tűzijá
ték.

DÍJ a  h a g y o m á n y t e r e m t ő n e k

Csodálatos környezetet és hangulatot adott az Arborétum Mária kápolna melletti 
dombján az Ifjúsági Otthon csapata és számos támogatója a Korona és kard és az Ist
ván király öröksége millenniumi műveltségi játék zárórendezvényéhez. A közel más
félezer kisdiák (és szüleik) bizonyára sokáig emlékeznek majd a sokszínű programra. A 
kézműves foglalkozások, labdajátékok, dramatikus feladatok, próbák, pénzverés, csere
bere, no, és egy kis vendéglátás csak egy része annak, ami ott történt.

Nyitott napok
Millenniumi Nyitott Napok 

címmel szervezett programo
kat a Speciális Iskola, amely 
megyei intézményként sok 
kecskeméti gyermek szeretet
teljes gondozója, nevelője. A 
gyermekprogramok mellett 
szakmai tapasztalatcserére is 
sor került. A vendégeket dr.
Kovács Jenő alpolgármester is 
köszöntötte.

Kecskemétiek Révbér pusztán
A pokoli hőség sem ri

asztotta el a látogatókat 
a Solt melletti Révbér 
pusztán rendezett Pün
kösdi Napokon. Ötve
nezren jöttek el a szín
vonalas, háromnapos 
rendezvényre, ahol 
minden program nagy 
tetszést aratott.

A lovascentrummal ve
szélyes konkurencia lé
pett színre a Kecskemét 
környéki, hasonló profilú 
vállalkozások számára.
(Talán nem véletlen, 
hogy a látogatók között 
felfedeztük egy másik,
Kecskemét környéki hí
res centrum vezetőjét.)
Két, szimpatikus újítás
sal Nagy Ferenc tulajdo
nos máris előnyt szerzett, legalábbis meg
ítélésünk szerint. Ilyen jól tartott, fényes 
szőrű lovakat talán csak nemzetközi verse
nyeken lehet látni, honi lovastanyákon, 
sajnos, ritkán. Nagyon dicsérendő ötlet a

A város közgyűlése posztumusz- 
Környezetvédelmi Díjat adományo
zott a tavaly elhunyt Szulyovszky 
László erdésznek, többek között a 
Nyíri erdei emlékpark létrehozásáért. 
Mint sok más ünnepségnek, most a 
MI ÉP szervezte trianoni megemléke
zésnek is ez volt a színhelye, ahol dr. 
Lesznyák József mondott beszédet. A 
díjat Szulyovszky Lászlóné vette át, 
képünkön őt láthatjuk a rendezvényen 
verset mondó Bessenyei Ferenccel.

56 BACS-KISKUNBAN

Lacziné Székely Adrienn bőrműves és Butyka Andrea 
keramikus, kecskeméti kézművesek Révbér pusztán.

gonddal kialakított Kézművesudvar, ahol 
népi iparművészek, kézművesek kínálták 
portékáikat, és tartottak bemutatót az ér
deklődőknek. Innen bizony száműzték azt 
a sok bóvlit, ami Kecskemét főterén látha
tó népi kirakodóvásár címen.

A Széchenyivárosi Közösségépítő 
Egyesület kötetlen, kibővített elnökségi 
ülést tartott. Szóba kerültek az idei, de 
hosszabb távú tervek is, közöttük olyan 
kezdeményezés is, amely az új, épülő 
templom és közösségi ház tágabb, fizikai

környezetének kialakítására is vonatko
zik (erre később visszatérünk). Itt adjuk 
közre, hogy a plébánia nyári programjai
ra, táboraira még korlátozott számban le
het jelentkezni. Érdeklődni a 488-785-ös 
telefonon. .

1956 Bács-Kiskun me
gyei kronológiáját és 
személyi adattárát két 
kötetben jelentette meg a 
Megyei Levéltár. Tóth 
Ágnes szerkesztő mun
káját Orgoványi István 
és Pető Melinda ( a kép 
két szélén) segítette, a 
lektor Á. Varga László, a 
Fővárosi Levéltár igaz
gatója volt, aki egyben 
bemutatta és méltatta a kiadványt. 
Számos dokumentum mutatja be a fal-

Á Nemzetközi Kerámia Stúdió 
Múzeumában

(Kápolna u. 13., tel: 486-867, 
e-mail: icshu@matavnet.hu) 

Kiállítások:
Július 9-ig: "Új generáció"

"Volt egyszer egy Mesterképző" 
Július 13 - 30: "Július 13" kiállítás

A hónap műtárgya:
Kari Christensen (Norvégia): 

Planéta
Nyitva: Cs-P-Szo-V, 10-17 óráig

Az én Kalevalám
A hetényegyházi Móricz Zsigmond 

Közösségi Házban, az Európa Jövője 
Gyermektalálkozóhoz kapcsolódva 
július 18-án 17 órától látható Sőreg 
Dénes Az én Kalevalám című, tábla
képekből és térplasztikákból álló kiál
lítása, amely öt év faragott és speciá
lis színes technikával készült munkáit 
mutatja be, és a hónap végéig tekint
hető meg.

vak társadalmának önszerveződését, 
de kutatási segédletet nyújt sok témá
ban a "miértek" megválaszolásához is.

Pályadíjnyertesek
kiállítása

A Népi Iparművészeti Múzeum
ban a VI. Népi Mesterségek Művé
szete országos pályázat eredmény- 
hirdetését és kiállítását rendezték 
meg a közelmúltban. A díjazottak 
között számos kecskeméti, illetve 
környékbeli volt. Őket is köszön
tötte Földiák András, a Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója.

KÖZTÉR AZ INTERNETEN!
A http://www.kecskemet.info.hu 

címen találhatják meg. "Emilünk": 
kozter.kecskemet@matavnet.hu 

kozter@kecskemet.info.hu 
A Köztér megvásárolható a város és 

környéke újságárusító helyein, ingyen 
hozzáférhető a közintézményekben, va
lamint ingyen megrendelhető a szerkesz
tőség címén, telefonján. Megjelenés a hó 
első napján. Lapzárta: 20-án. A
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