
A NEMZET ÜNNEPÉN
Március 14. 17.30 óra Koszorúzás a 

Szilády Nyomda emléktáblánál, 18.00 
óra Sajtónapi disputa a Pilvax Kávéház
ban.

Március 15. 9 óra Noszlopy Gáspár 
szobor avatása (Noszlopy Gáspár park), 
10 óra Ünnepi megemlékezés a Főtéren, 
11.30 óra A Kecskeméti Tavaszi Feszti
vál ünnepélyes megnyitója. Kiállítás a 
Győri Nemzetközi Művésztelep gyűjte
ményéből. Megnyitó: Erdei Ferenc Mű
velődési Központ és Művészeti Iskola, 
12 óra Ünnepi megemlékezés a Nyíri er
dőben az 1848-as Alapítvány szervezé
sében, 14 óra A Kisalföld élő népművé
szete. Megnyitó: a Népi Iparművészeti 
Múzeumban. 19.30 óra Verdi: Rigoletto 
- opera-keresztmetszet a Katona József 
Színházban.

Március 16. 15 óra "Ünnep és kivonu
lás" - Látványtári reflexió Szemadám- 
képekre (Kecskeméti Képtár).

Kecskemét költségvetése
Késő estébe nyúló vita után fogadta el 

február közepén a közgyűlés Kecske
mét 17 milliárd forintos költségvetését. 
Az erre az évre tervezett hitelfelvétel 
eléri az 1 milliárd forintot, aminek na
gyobb részét működési, kisebb részét 
fejlesztési célok finanszírozására szán
ják. A város könyvvizsgálója többek 
között emiatt sem javasolta - évek óta 
először - a képviselőknek a költségve
tés-tervezet elfogadását. A polgármes
ter 2001-et a beruházások évének ne
vezte. A költségvetés 3,8 milliárd forin
tot irányoz elő fejlesztésekre, az ösz-

szegből sok minden más mellett jut az 
SZTK-épületének felújítására és a la
kossági közműépítésekre is. Az önkor
mányzati intézmények működési költ
sége idén több mint 7 milliárd forint, a 
polgármesteri hivatal folyó kiadásai ke
vés híján elérik a 4 milliárdot.

Az ellenzék elutasította a költségve
tést. Olyannyira, hogy az MSZP-frak- 
ció még módosító javaslatokat sem tett. 
A költségvetés kapcsán előbb a szocia
lista frakció, majd a Fidesz-MPP tartott 
február végén sajtótájékoztatót.

(a témáról bővebben a 4. oldalon)

Ők polgárok lesznek

Polgár az európai demokráciában cím
mel Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny regionális döntője zajlott Kecske
méten a megyeháza nagytermében. A 
résztvevők Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, 
Szolnok és Pest megye legjobb csapatai 
voltak.

A zsűri elnöke Lezsák Sándor, az ország- 
gyűlés oktatási bizottságának elnöke volt. 
A zsűriben részt vett még Szécsi Gábor 
polgármester, Kriskó János főiskolai 
adjunktus és Barta Zsolt újságíró, akik a

verseny végén megszívlelendő hasznos út
mutatásokkal látták el, és megérdemelt dí
jakkal jutalmazták a felkészült csapatokat.

Első helyezést ért el, és így az országos 
döntőbe jutott a Kecskeméti Református 
Kollégium Gimnáziumának csapata, má
sodik lett a szintén kecskeméti AFEOSZ 
Szakközépiskola csapata. A legjobbak kü
lön elismerése, hogy Lezsák Sándor meg
hívta őket a Lakiteleki Népfőiskola egyik 
nyári kurzusára, amely témájában kapcso
lódik ehhez a versenyhez is.

Millenniumi gálaműsor
A Magyar Millennium tiszteletére rende

zett nemzeti fesztivál a "Kultúrával a Nyu
gat kapujában" megyei gálaműsorára ke
rül sor március 4-én délután 3-kor, a Kato
na József Színházban, amelyen Endre 
Sándor közgyűlési elnök mond köszöntőt.

A megyei önkormányzat Közművelődési 
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intéze
te a korábbi területi elődöntőkről közel 
harminc együttest, illetve szólistát és 
egyéni szereplőt hívott meg az ünnepélyes 
műsorra..

EURO INFO Kontakt Pont. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamaránál ünnepélyes tanácskozással egybekötve nyitották meg az 
EURO INFO Központ Szeged-Kecskeméti Kontakt Pontját. Gaál József el
nök a kamara integrációs törekvéseiről és a vállalkozások felkészítésében 
való szerepéről, Kiss Csaba a Kontakt Pont vezetője a szolgáltatásokról és 
elérhetőségükről adott tájékoztatást.
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A gyógy turizmus a jövő?
Gyógyturisztikai központ lehet-e Kecs

kemét? Szívből reméljük, hogy igen, hi
szen ez minden tekintetben hozzájárulna 
a város fejlődéséhez, s ami nagyon fon
tos: munkahelyeket is teremtene.

Gyógyvizünk van, a szakértők szerint 
lehet rá alapozni. Nagyszabású tervek is 
vannak már a városházán, "csak" a pénzt 
kell előteremteni hozzá.

Az elképzelések szerint a kecskeméti 
gyógyvíz-projekt három részből áll: a 
fürdőfejlesztési, szállodaépítési és inf

rastrukturális programból. Szécsi Gábor 
polgármester legfontosabb elemnek a 
szállodaépítést nevezte. A százszobás, öt
csillagos szálló a széktói strand és a sza
badidőközpont közötti területen épülne 
fel. A rekreációs központként funkcioná
ló szállodát a hírek szerint Makovecz Im
re tervezi. A 700 millió forintos beruhá
záshoz a város a Széchényi-pályázaton 
szeretne 50 százalékos támogatást elnyer
ni, és számítanak befektetők, vállalkozók 
csatlakozására is. A széktói termálmeden

ce felújításához és az infrastrukturális fej
lesztésekhez ugyancsak számításba ve
szik a Széchényi-pályázatból elnyerhető 
forrásokat. Az összességében 2 milliárd 
forintos beruházáshoz mindenképpen 
szükség lesz az önkormányzat saját erejé
re is.

A kecskeméti termálvíz hasznosítására 
vonatkozó megvalósíthatósági tanul
mányterv elkészítésére a város a buda
pesti Geotherm Holding Szövetkezettel 
kötött vállalkozási szerződést.

Felsőfokú kapcsolatok
A Kecskeméti Főiskola meghívására - dr. 

Boza Pál külügyi rektor-helyettes szerve
zésében - Kecskemétre látogatott a maros
vásárhelyi "Petru Maior" Egyetem delegá
ciója. Prof. Dr. ing. Vasile Bolos rektor, 
prof. Dr. ing. Dumitru Soaita gépészkari 
dékán és prof. Dr. ing. Dávid László dé
kán-helyettes a háromnapos program so
rán megismerkedett a Kecskeméti Főisko
la mindhárom karával és a tangazdaság
gal. Dr. Sztachó-Pekáry István rektor tár
saságában fogadta őket dr. Szécsi Gábor 
polgármester is (képünkön), aki külön 
konkrét javaslatokat tett olyan együttmű
ködésre, amelyben a délalföldi régió szer
vezetei is részt tudnának vállalni.

A Műszaki Főiskolai Kar már korábban 
is létesített személyes és szakmai kapcso
latokat az erdélyi magyar műszaki és fel
sőoktatási szakemberekkel - így például

dr. Danyi József tanszékvezető és kollegái f  utóbb a Kertészeti Főiskolai Kar kapcso- 
a marosvásárhelyiekkel is. Lapunkban i s ' latfelvételéről is. A több szálú intézményi 
többször beszámoltunk a Tanítóképző Kar kapcsolatok viszont igazán ezzel a látoga- 
erdélyi kezdeményezéseiről, illetve lég- tással indulnak el.

Aranyhomok Expo-nyolcadszor
A kecskeméti Piac Marketing Üzletköz

pont és az Expo Club Kft. 2001-ben is 
megrendezi évek óra népszerű hazai és 
külföldi kiállításait, amelyeket idén újab
bakkal is bővít. Március 23-25 között a 
Kertészeti Főiskolai Karon lesz a VIII. 
Aranyhomok Expo Élelmiszeripari Szak- 
kiállítás és Vásár, júniusban az EU part
nerség 2001 környezetvédelmi és energe
tikai szakkiállítás és konferencia az Erdei 
Ferenc Művelődési Központban, augusz
tusban a Szabadidő Központban a II. Al-

Jövőkép
Egykoron, úgy a hatvanas években jó 

kat derültünk egy Mao-nak (emlékszik 
még rá valaki?) tulajdonított mondáson, 
melyet az ifjú generációnak címzett, s 
így hangzott: "A jövő a tiétek, aminthogy 
a miénk is, de végső soron mégiscsak a 
tiétek."

Ezt idézgetvén jobbra-balra déíltünk a 
nevetéstől, egyrészt azért, mert még mi is 
ifjak voltunk, és az ifjúság derűsen néz a 
jövőbe, másrészt - talán éppen az életko
runk miatt - fogalmunk sem volt az élet 
mélységéről és rejtelmeiről. Pusztán 
csak éltünk, egyik ötéves tervtől a mási
kig. Raktuk az alapokat, s kémleltük a 
horizontot, vajon mikor tűnik fe l már 
végre a tejjel-mézzel folyó Kánaán, amit 
akkor nem így hívtak, hanem fejlett szo
cialista társadalomnak, vagy kommuniz
musnak. Mert szerettünk ugyanannak a 
dolognak mindig más nevet adni. Ha 
Móricka koszosán jött haza a játszótér
ről, elneveztük Pistikének, ahelyett, hogy 
megfürdettük volna.

S akkor jött a fordulat. Új arcokkal, új 
hangokkal, új reményekkel. Emlékszem, 
89. március 15-én egy köpcös, kopaszo
dó, addig sosem látott-hallott ember 
mondott gyújtó hatású beszédet a Nem-

földi Gulyásfőző Fesztivál, októberben 
^városi sportcsarnok és uszoda mellett a 
VIII. Hírős Bau - Hírős Mobil építészeti, 
lakkberendezési, járműipari szakkiállítás 
és vásár, novemberben pedig szintén a 
művelődési házban a Thermál Expo gyó
gyturisztikai kiállítás és vásár. Szintén ha
gyományos rendezvényük az ITD Hunga
ry által támogatott "B" kategóriás általá
nos kiállításuk és vásáruk, az Erdélyben, 
Sepsiszentgyörgyön április 20-22 között 
megrendezett III. Szentgyörgy Expo. Ez

zeti Múzeum lépcsőjén. Elményszámba 
ment, hogy egyetlen levegővétellel képes 
volt egy félórás tirádát kivágni! Később 
az is kiderült, hogy ha kell, évekig tud 
egyfolytában beszélni, makacsul, kemé
nyen ismételgetve ugyanazt. Na, ezt már 
az oroszok sem bírták cérnával, inkább 
kivonultak. Hurrá! Bocsánat: hajrá! 
Mostmár tényleg a miénk lett az ország, 
magunknak építettük. Vagy magunknak 
adtuk el. Vagy nem is tudom, kinek. Za
varos esztendők voltak.

Mostanára azonban újra látszik a fény 
az alagút végén. Eladnivaló már alig 
akad, azzal nem kell bíbelődni, a pártok 
fénye ragyog be minden ház ablakán, s 
megint van tervünk (Széchenyi), tehát 
van remény is. Azt a pár százezer mun
kanélkülit pillanatok alatt felmorzsolja 
majd a sztrádaépítés meg a Tisza újra
szabályozása, nem beszélve arról, hogy 
európai mintájú törvény van készülőben, 
amely kényszeríti majd a munkaadókat, 
hogy ötven éven felülieket is alkalmazza
nak, kellő arányban.

Vannak persze rosszmájú honfitársak, 
akik szerint csak azért várnak még két 
évig a törvény megalkotásával, hogy az 
ötven felettiek meggondolhassák, akar
nak-e még tovább reménykedni (62 éves 
korukig), vagy fölteszik a hamleti kér
dést: lenni vagy nem lenni...

utóbbira pályázat útján, a részvételi díj tel
jes összegét vissza lehet igényelniük azok
nak a cégeknek, amelyek magyar terméke
ket kívánnak értékesíteni. A kiállítás lehe
tőséget biztosít arra, hogy bármely ágazat
ban működő kecskeméti cégek is bemutat
kozhassanak a nagy tömegeket vonzó, ed
dig is sok üzleti kapcsolatot hozó, ezer 
négyzetméteres kiállítási területű rendez
vényen. Érdeklődni a cég Fecske utca 20. 
szám alatti irodáján, a 76/320-034-es, a 
30/9380-799-es telefonon.

És azon is morfondíroznak, hogy 
ugyanakkor az euthanázia-törvény (a 
kegyes halál) miért lett hirtelen ennyire 
sürgős?

És szerintük azt is meg kellett volna 
kérdezni a népszámláláskor, hogy a csa
ládban hányán lettek öngyilkosok az 
utóbbi években reménytelen anyagi hely
zetük miatt. Meg az is érdekes, teszik 
még hozzá, hogy a megkérdezetteket mi
ért éppen a munkahelyükre vonatkozó 
kérdések ingerelték fel leginkább.

De nem kell foglalkozni az ilyen rossz- l 
indulatú felvetésekkel. Az ötven év feletti 
munkanélküli jobban teszi, ha elmélyed 
sorsában, átgondolja az eddig tapasztal
takat, s akkor rájön, hogy a nagy kínai 
főnök mondása nem is olyan butaság, 
csak éppen a buddhista szemlélet hatja 
át. Európai ember ezt így mondaná: a je 
len és a jövő mindenképpen a mienk, a 
tietek meg a következő élet.

Nem érdemes tehát hőbörögni, kedves 
sorstársaim. A földet sarkából kidönteni 
(vagy eladni) a fiatalok dolga, vitézlő 
harcosok mi már nem lehetünk, nem is 
vetne ránk jó  fényt. Ugyanis egy dakota 
közmondás szerint "aki húsz éves korá
ban nem lázad, annak nincs szíve, aki 
pedig még ötven éves korában is lázad, 
annak nincs esze."

Ennyit jelenről és jövőről. L. A.



A MIÉP álláspontja Levél szektásoknak és nem szektásoknak

Hetényi István, Trungel Ilona, Győri Béla
A MIÉP parlamenti frakciójának szó

vivője, Győri Béla volt a párt helyi szer
vezetének vendége a közelmúltban. 
Összejövetelük előtt sajtótájékoztatót 
tartottak.

A kisgazda párt körüli botrányokról el
mondta, hogy miután sokan érdekeltek ab
ban, hogy az FKGP eltűnjön a politikai 
porondról - a MIÉP viszont nem -, így ők 
nem is akarnak a nyilvánosság előtt ezzel 
a témával különösebben foglalkozni. Ez
zel együtt megjegyezte, hogy nincs birtok- 
politikája a kormánynak, és ez az egész 
botránysorozat a gazdatársadalom cser- 
benhagyását jelenti. Sajnálatosnak tartja, 
hogy a bankok becsukják kapuikat a hitel
re váró gazdálkodók előtt.

A készülő státusztörvénnyel szerinte a 
kormány jó szándékkal nyúlt a határon tú
li magyarok ügyéhez. A legutóbbi Magyar 
Állandó Értekezleten botrányosan ma
gyarellenesen nyilvánult meg az SZDSZ - 
summázta véleményét a szóvivő.

Hetényi István városi elnök, önkormány
zati képviselő elsőként a szoborrongáláso
kat ítélte el, és sürgette - a közbiztonság 
javításával összhangban - ezek mielőbbi 
felderítését, illetve a megelőzést. Ez 
ügyekben nem fogadható el a leegyszerű
sítő "megélhetési bűnözés" kategória, mi
vel itt városunk történelmi személyiségei
nek emlékét bántották. Fontosnak tartja, 
hogy a városi közterület felügyelet is haté
konyabb munkát végezzen az ilyen cselek
mények megelőzésére.

A város költségvetésével kapcsolatban 
elmondta, hogy míg 1990-ben és 2000- 
ben a MIÉP támogatta az önkormányzat 
többségi koalícióját, most számos kérdés
ben alapvetően nem értenek vele egyet. 
Elsődleges hibaként említette a beígért 
szervezeti átalakítás és létszámcsökkentés

hiányát a hivatalban, a polgárbarát ügyin
tézés elmaradását, a vagyonfelélés megr 
szüntetését és az önkormányzati cégek el
adását. Legsúlyosabb tényként említette 
példaként a Telemozi Kft. és a KTE pálya 
értékesítését, és azt, hogy, tanácsadók kb. 
évi 30 millió forintot vesznek fel a város 
kasszájából, miközben az okmányirodán 
az ügyintézés elképesztő jelenetekkel pá
rosul.

A városvezetés sikerpropagandája eddig 
állítólagosán kétmilliárd forint támogatás 
megszerzéséről szól, azonban a költségve
tés tényszámai szerint ez alig haladja meg 
az ötvenmillió forintot. Egyes tanulmá
nyok szerint Kecskemét a városok rangso
rában a leszakadók kategóriájába került. 
Azt is nagyon igazságtalannak tartják, ■ 
hogy a helyi adók zöme (amely országo
san a legmagasabbak közé tartozik), alap
vetően a kis- és középvállalkozóktól szár
mazik, míg a multik alig adóznak.

A MIÉP a helyi prioritások között szere
pelteti a kis- és középvállalkozások na
gyobb támogatását, a munkahelyteremtést, 
a kedvezményes területjuttatást, a környe
zetvédelmi szempontok erősítését, az egy
házi iskolák nevesített támogatását és az 
általános iskolai hálózat megtartását.

A választási előkészületekkel összefüg
gésben a MIÉP képviselői elmondták, 
hogy előzetesen nem kötnek senkivel szö
vetséget.-Reálisnak tartják a tizenöt száza
lék körüli eredményt, amely Budapesten 
ennél lényegesen nagyobb is lehet. Szá
mukra jelenleg nem kulcskérdés, hogy ezt 
az eredményt koalíciós vagy ellenzéki vá
rakozással érik el. A kormány költségve
tését azért nem támogatták, mert még most 
is túl sok szegény ember van az országban, 
akik gondjai iránt az ország jelenlegi veze
tői nincsenek elég figyelemmel.

Kisgazda - közlemény
Dr. Adám Pál megyei elnök aláírásá

val szerkesztőségünk is megkapta az 
FKGP megyei szervezetének közlemé
nyét, amelyből idézünk:

A megye tagsága és vezetősége három 
fontos célt tartott szem előtt teljes 
egyetértésben. A pártegység megőrzé
sét. A polgári koalíció fenntartását a 
megye és az ország érdekében. A me
gye működésének, lakossága érdekei 
érvényesítésének biztosítását. Ezen cé
lokat minden sötét érő aknamunkája el
lenére megvalósítottuk napjainkig.

Dr. Torgyán József miniszter úr kor
mánytagságáról való lemondását tudo
másul vettük. Bölcs döntésnek tartjuk

két okból. A polgári koalíció fenntartá
sa és erősítése céljából történt. A párt 
vezetése egész embert kíván, tekintve a 
választási felkészülést és a pártegység 
fenntartását.

Az MSZP elnöke, Kovács László 
vagy ködösít, vagy emlékezetkiesésben 
szenved, egy biztos, nem mond igazat. 
A mezőgazdaságot ők sodorták kataszt
rofális helyzetbe, ők adták bagóért kül
földi tulajdonba az élelmiszer feldolgo
zó ipart, mely gyárak bezárása a kister
melők tönkretételét eredményezte. Ez a 
kormány tesz erőfeszítéseket az előző 
kormány károkozásának megszüntető -

Kedves hittársaim! Valamikor mindany- 
nyian szektások voltunk - a hatalmasok 
szemében. De ettől még nyugodtan szeret
tük az Istent, és szerettük az embereket. A 
hatalmasok - ha igazán szerettünk - meg
gyűlöltek érte. De nem ártott ez nekünk, 
ha szépen szerettünk továbbra is. Aztán - 
ha így tettünk - a hatalmasok rájöttek, 
hogy egyszerűbb lesz a dolguk, ha befo
gadnak minket, s megosztják velünk a 
pénzüket. Lépre mentünk. Részt vállal
tunk a hatalomban, s holnapra már velük 
együtt vigyáztunk a hit és a vallások "kár
tékony követőire". Olyanokra, amilyenek 
még teg'nap mi is voltunk. Ez történt a 
konstantini fordulatkor.

Aztán elkövetkezett a felvilágosodás ko
ra, s a felvilágosodottak mondották: hihes- 
se, gondolhassa mindenki azt, amit akar. A 
felvilágosodás után két századdal a II. Va
tikáni Zsinat is kinyilvánította, hogy min
denki a lelkiismeretén keresztül találkozik 
- olyan, amilyen hitvallással és vallással - 
az Istennel. Ami pedig az erkölcstant ille
ti, vannak az államnak hatályos törvényei: 
ölni, lopni, csalni, hazudni csak államér
dekből szabad, s aki vét ellenük, megbün
tetik - ha szektás meg ha nem szektás. 
Nem elég ez nekünk, vallásos emberek
nek?

Nem bizony! Akik nem szektások, kutat
ják a szektások bűneit. Akkor is, ha a 
rendőrség nem talál ilyeneket. A szektások 
pedig ácsingóznak azokra a javakra, ame
lyekben részesülnek az állam zsebéből a 
nem szektások. Mondanám először a nem 
szektásoknak: nem bűnüldöző vállalatnak 
akart minket Jézusunk. Mondanám má
sodszor a szektásoknak, hogy hagyják a 
fenébe az áhított állami támogatásokat. 
Úgy is megkapják majd, de előbb meg kell 
fizetni az árát. Ahogy a nem szektások is 
megfizették annak idején, s fizetik egy
folytában tovább.

A nem szektások olvassák csak buzgón 
az evangéliumot meg a II. Vatikáni Zsina
tot, és szégyelljék magukat, de nagyon, ha 
állami pénzekből tudnak csak hitoktatni, 
mert hát a nem szektás szülők a balett-tan
folyamért fizetnek, de a hittanóráért nem. 
Inkább hagyják, hogy a gyerekek elszabo
tálják a 6. vagy 7. órában sorra kerülő hit- ' 
tant. A szektások pedig legyenek boldo- 
gak, ha hitüket úgy is tovább tudják adni, 
hogy az állam nem ad fizetést hitoktatóik

nak. Jómagam is - a Bokorhoz tartozván - 
szektásnak minősülök. Ma már nem 
mondják szemembe, hisz már papirosom 
van róla, hogy igaz katolikus vagyok: Ró
ma rehabilitáltatott püspökeimmel, akik 
továbbra sem kémek belőlem. Egyetlen 
prédikációra sem kértek meg, pedig már 
három és fél éve rehabilitáltak. Ma már 
csak a hátam mögött mondják, hogy szek
tás vagyok. Viselem peremre szorítottsá- 
gomat.

A Bokor nem kér semmiféle állami 
pénzt. Közösségeinket fizetés nélkül táp
lálják azok, akiknek sikerült a közösségbe 
gyűjtöttek "bizalmába férkőzni". A közös
ség tagjai szeretik egymást, és igyekeznek 
e "beszervezettek" is népet gyűjteni: egy
két barátot, baráti házaspárt, hogy segítsék 
őket gondolkodni arról, hogy merre is visz 
az Út ebben a csodálatos neoliberalista- 
kapitalista világban, amelynek egyedül 
üdvözítő dicsőségéről a hajléktalanok 
tesznek bizonyságot.

Valamiről végre le kellene szokniok a 
nem szektásoknak. Ez ortodox terület, mit 
keresnek itt a katolikusok és protestánsok 
- mondják Moszkvában. Ez keresztény te
rület, mit keresnek itt a buddhisták - kér
dezik Nyugaton. Nincsen már ortodox 
meg katolikus terület. Nemcsak mi me
gyünk téríteni Keletre, Keletről is jönnek 
téríteni Nyugatra. Sajnáljuk a mohamedá
nokat meg mindenkit, akik megpróbálják 
még a kizárólagos vallás és üdvösség gyil
kos és kiszámíthatatlan játékot játszani - 
ott, ahol ők a nem szektások.

Hol lehetne ma már az én egyházam, a 
katolikus, ha Rákosi Mátyás annak idején 
nem kezd fizetni a papoknak! Milyen len
ne mára, ha egyházamnak az elmúlt ötven 
évet hívei buzgalmából kellett volna átvé
szelnie? De tudta a Magyar Kommunista 
Párt, hogy ezt nem szabad megengedni. 
Nem is engedte: fizetett. Ha engedte vol
na, bizony nem számítanék ma szektás
gyanúsnak egyházamon belül, amelyért 
odaáldoztam, amit tudtam.

A kedves szektás hittársak ne törekedje
nek nem szektás babérokra. A Bokornak 
nincs központi költségvetése meg kiadása. 
Csak éhező kasszája van. Minden évben 
elküldünk néhány milliót az indiaiaknak. 
Ma már nem kell kisíbolni az országból, 
mint a fordulat előtt, hivatalosan tehetjük: 
a Nemzeti Bank engedélyével, dollárban.

Nem halat küldünk nekik, halászni tanít
tatjuk őket. Amikor majd a Bokor is igé
nyel valamit az állam zsebéből, elindulunk 
afelé, hogy senki se mond minket többé 
szektásnak.

A fordulat után gyakran átrándultam 
Bécsbe, s mondtam az ottani piaristáknak: 
állami adóbehajtásból él itt az egész egy
ház. Öreg rendtársam bájosan mosolygott: 
az opera is! A társadalom fizesse csak meg 
a szolgáltatásokat! Az opera, a sport, meg 
a vallás is, legyen mind államilag támoga
tott! Csakhogy akkor a vallások többé már 
nem igényelhetik maguknak azt a szere
pet, hogy társadalom kovászai legyenek. 
Csak a szektások igényelhetik. Azok, 
akiknek nem fizetnek: akik megélnek ab
ból, hogy dolgoznak.

Kedves szektások, maradjatok meg szek
tásoknak! Kedves nem szektások, legye
tek újra szektások, mint a történetek hajna
lán! Boldogok lesztek, ha hazudván, min
den rosszat elmondanak majd rólatok, 
mert tiétek az Isten Országa! Legalábbis 
így tudja, aki még figyel vallása alapítójá
ra.

Bulányi György
piarista, tanár

(Megjelent a Népszabadság február 2-ai számá
ban)

A szerkesztőség megjegyzése:

Semmilyen vonatkozásban nem tart
juk magunkat illetékesnek állást foglal
ni, hogy Bulányi atya mellőzése a kato
likus egyházban jogszerű vagy erköl- 
csös-e? Nem ezért közöljük. Úgy gon
doljuk, hogy konkrét felvetéseiből több, 
más, valamennyiünket érintő, sokkal ál
talánosabb és elgondolkodásra méltó 
vélemény is sugárzik. Ez pedig: a vallá
si meggyőződéstől, egyházi hovatarto
zástól független, szintén a lelkiismereti 
szabadság körébe tartozó kezdeménye
zések - benne a legkülönbözőbb alapon 
szerveződő civil szervezetek - léte, tevé
kenysége és viszonya milyen a koroktól, 
rendszerektől független hatalomhoz, ál
lamhoz, kormányzathoz. Ezt tekintve, 
bizony a nem katolikus és nem hívő em
berek számára is tanulságos üzenetet ol
vashatunk ki e sorokból.

Segít a Civil Info
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecs

keméti szervezete kebelében működő 
Nonprofit Szolgáltató Központ a Kossuth 
tér 5. szám alatti irodájában személyesen 
és telefonon is folyamatosan rendelkezé
sére áll azoknak az egyesületeknek és ala
pítványoknak, amelyek pályázatokhoz 
vagy tevékenységük során felmerülő 
gondjaik megoldásához kémek segítséget 
vagy keresnek kapcsolatokat.

Kecskeméti Civil Info címmel havonta 
jelentetik meg azt az ingyenes hírlevelet, 
amelyet eljuttatnak a civil szervezetekhez 
és a közintézményekhez. Legutóbbi szá
mukban bemutatták a Kecskeméti Refor

mátus Ifjúsági Egyesületet, az Útkereső 
Kiemelten Közhasznú Egyesületet, a 
SZOFTEAM munkanélkülieket segítő 
egyesületet, a Értünk-Magunkért-Velünk 
Mozgássérültekért Közhasznú Alapít
ványt, a Független Ifjúság Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetét és az Egymásért Köz
hasznú Alapítványt, amely az állami gon
dozott, illetve abból kikerült hátrányos 
helyzetű fiatalokat segíti. Ebbe a kiad
ványba várják a szervezetektől a program
jaikról és a rendezvényeikről szóló értesí
téseket, híreket és egyéb információkat. 

Telefon; 76/505-816, 
e-mail: kmetcivm@matavnet.hu

A szabaddemokraták erre járó képvise
lői, megtartva szokásukat, Kecskeméten 
átutazóban, rendszeresen megállnak leg
alább egy sajtótájékoztató erejéig. Most 
Haraszti Miklós és Sértő-Radics István 
voltak a helyi szervezet vendégei. Harasz
ti Miklós a médiáról szólva a sajtószabad
ság jelenlegi helyzetét a senki földjén ál
lapotokkal jellemezte, ahol egyik oldalon 
az állam a közmédiába beletapos, a pia
con pedig bele is vásárol abba. A másik 
oldalon a sajtókapitalisták diktatúrája ér
vényesül az újságírókkal szemben. Ha a 
pártokat sikerülne kipucolni a médiából, 
akkor konszolidált nyugati mintára mind 
az úgynevezett komoly sajtó, mind a ke
reskedelmi - egymástól természetesen el
válva -, jó l meg tudna élni.

A később Sértő-Radics István által elő
vezetett korrupció ellenes témához is csat
lakozott az a megállapításuk, hogy az 
MTV háza táján is jelentős korrupciós bot
rányok körvonalazódnak. A most elmenő- 
félben lévő Szabó László Zsolt elnök mű
ködése alatt a köztelevízió duplán elvesz
tette teljes vagyonát, és a munkatársak fe
lének elbocsátása ellenére is csak tízszáza
lékos bércsökkenés mutatható ki. Zavaro
sak az üzleti terv, az ingatlan-eladások, a 
külső szerződések és a köztartozások kö
rüli ügyek és titkolózások. A kormányfő 
szerint "a nem jó műsorok" miatt fogalma
zódik meg az a kritika, amely a valóság
ban a korrupciós botrányokat próbálja el
takarni.

Nem tudni, vajon hányadszor éli fel a te
levízió a többedik húszmilliárd forintos 
közjuttatást ?! A kormánypárti felügyelet 
után most a kivéreztetés kezdődött meg.

Az SZDSZ szerint majd 
olyan törvényi helyzetet kell 
teremteni, amelyben a közmé
diumok irányításában nem jut
hat szerep a politikai pártok
nak, de addig is a hatályos pa
ritásos elvnek kellene érvé
nyesülnie. A több kuratóriu- 
mos rendszerbe és benne a po
litikusok részvételébe annak
idején csak a kereskedelmi té
vék elindulása miatt ment bele 
az SZDSZ. Fontosnak tartják, 
hogy szabadon érvényesülhes
sen a nyilvánosság büntető 
ereje a médián keresztül, 
amely általában többet jelent
het a jogi eszközöknél. Adott 
ügyekben igenis fontos az írott 
és elektronikus sajtó botrány
kikényszerítő szerepe. Ehhez 
persze a most megosztott és elég alacsony 
színvonalon teljesítő sajtószakmának is 
meg kell vívnia a maga harcát, és meg kell 
szerveződnie, hogy végre itt is a minőség 
divatot teremthessen.

Sértő-Radics István az SZDSZ korrupció 
ellenes harcának egyik fő módszereként az 
adócsökkentéseket nevezte meg, amely
nek révén az állami újraelosztásban keve
sebb pénz juthat olyan ügyekre, amelyek
ből a lenyúlások történhetnek. A politikai 
élet korrupció-mentesítésében rövidíteni 
kell a választási kampányokat, és erőtelje
sen szigorítani kell külön bankszámlák és 
hirdetési korlátozások bevezetésével is. 
Az állami és önkormányzati szférában túl 
sok az olyan titkosítás, amely szintén okot 
adhat korrupciós gyanúkra, így ezeket mi
nimalizálni kell. A civilszférában a szabá

lyozást az összeférhetetlenség oldaláról 
úgy kell szigorítani, hogy állami és politi
kai tisztségviselőket sok szervezet ne csu
pán azért válasszon vezetőnek, hogy révü
kön plusz pénzekhez jusson.

i-gy-

Képviselői
fogadónap

Dr. Boda Ilona, a Független Kisgaz
da-, Földmunkás- és Polgári Párt or
szággyűlési képviselője március 2-án 
(pénteken) fogadóórát tart délután 13 
órától 15 óráig Kecskeméten a Bánk 
bán u. 9. szám alatt (bejárat a Czollner 
tér felől). Tel./Fax: 76/328-313

mailto:kmetcivm@matavnet.hu


'' Szándékos ’' helyreigazítás Nyilvánosan aláírt szerződés
A Köztér januári számában megjelent 

egy cikk "Hetényegyházi pengeváltás" 
címmel. Jómagam békés természetű 
ember vagyok, ha nem muszáj, nem ke
veredem még szóváltásba sem senkivel, 
nemhogy "pengeváltásba”.

Az említett cikkben azonban olyan 
csúsztatással találkoztam, amely mel
lett nem mehetek el szó nélkül. "Az írás 
minősíti íróját." - mondja Molnár Sán- 
domé, Hetényegyháza önkormányzati 
képviselője az említett cikkben. Ez a 
megállapítás saját magára is tökéletesen 
igaz. A cikkben Molnár Sándomé vála
szol az őt ért kritikákra, miszerint nem 
tett túl sokat az elmúlt 2,5 évben a rábí
zott településért. A képviselőasszony 
felsorolja az elmúltidőszakban Hetény- 
egyházán történt fejlesztéseket. Rögtön 
második helyen a Népdal utca 5.8 mil
lió forintot érő aszfaltozását említi. Eb
ből a gyanútlan olvasó azt a helytelen 
következtetést vonja le, miszerint a ne
vezett aszfaltozáshoz a képviselőasz- 
szonynak is volt köze. Ez viszont - saj
nos - egyáltalán nem felel meg a való
ságnak. Ezt azért tudom ilyen biztosan, 
mert a Népdal utca aszfaltozását tőle 
függetlenül kezdeményeztem és jártam 
ki jómagam, két helybéli közintézmény 
vezetőjével együtt, megelégelve az ed

digi "állóvizet", illetve porfelhőt. A mi 
kifejezett kérelmünket bírálták el ked
vezően a Városházán, és fogadták el vé
gül költségvetési tételként a Kecskemé
ti Közgyűlésben ülő képviselő Hölgyek 
és Urak. Belátták ugyanis, (köszönet 
nekik érte) hogy ideje volna már véget 
vetni annak a sajátos, több évtizedes 
gyakorlatnak, miszerint a hetényi pol
gárok nem sokat látnak viszont az álta
luk befizetett adóból a kecskeméti költ
ségvetésen keresztül. Szó sincs tehát a 
képviselő asszony közreműködéséről.

Az út elkészülte után már szinte vár
tam, hogy mikor látom feltűnni ezt a 
fejlesztést, mint valaki más érdemét. 
Valaki olyanét, akinek szüksége van a 
jó megítélésre, és mivel maga nem tud 
felmutatni túl sokat, ezért nem riad vis
sza attól, hogy saját érdemeként tüntes
sen fel olyan beruházást, amely mások 
energia-befektetésének köszönhetően 
valósult meg. Há finoman akarok fogal
mazni, akkor ezt nevezhetem "ügyes" 
választási reklámfogásnak. En azonban 
- szókimondó ember lévén - egyszerűen 
az olvasó szándékos félrevezetésének 
hívom. Ez pedig itt a helyreigazítás 
volt.

Nagy István 
Hetényegyháza

Tisztelt Szerkesztőség!
Minek utána a lap hasábjain helyet 

biztosítottak a hetényegyházi jelenlegi- 
és a korábbi önkormányzati képviselő 
valamint ez utóbbi oldalt támogató poli
tikai alakulat szópárbajának, engedtes
sék meg nekem és velem együtt több ez
rünknek, akik kívül esve a politikai csa
tározásokon- a közpolgár szemével néz
ve és látva hozzászólhassunk a hetényi 
közállapotok c. közérdekű témához:

Hetényegyháza fejlődése a 80-as 
években töretlen volt: kerékpárút épült 
a várostól a faluig, megoldódott a hely
ijáratú buszközlekedés 2 buszvonalon, 
korszerűsítették a falun átvezető köz
utat, majd összekötötték a kerekegyházi 
úttal, egyre több földutat szilárd burko
lattal láttak el, stb.- Vagyis vonzó kép 
alakult ki róla a városlakók szemében. 
A betelepülők száma rohamosan nőtt. A 
falu neve is megváltozott: Kecskemét- 
Hetényegyháza lett.

Manapság azonban amerre nézünk, 
egy gondozatlan, gazda nélküli telepü
lést látunk: - a korábban befejezetlen 
kerékpárúinak a falu előtti hiányzó 1 km 
kiépítése 15 éve várat magára. Talán 
ezen.a szakaszon kellene a közpénzek 
felhasználásáról döntőknek kerékpárral 
a sötétben cikázniuk a nagy járműfor
galomban, - meggyőzésképpen.

- A köztereinken a nyáron méteres gaz 
nőtt, miközben a városi főkertész bírsá
gokkal fenyegetőzött a vadkenderbur- 
jánzás miatt. Lehet, hogy a felelősöket a 
képviselőtestületen belül hamarabb 
megtalálta volna.

- A falubeli földutak- mert sajnos ma
napság még ez a jellemző - annyira el
hanyagoltak, hogy télen, nyáron, eső
ben, hóban nehezen vagy alig járhatók .

- A buszközlekedés terén sem történt 
előrelépés: a 15. sz. járat változatlanul 
nem áll meg a városi megállóhelyek 
mindegyikén. Hétvégén és munkaszü
neti napokon csak óránként jár a busz.

- A posta csak munkanapokon és ak
kor is csak 16 óráig van nyitva, emiatt a. 
városban dolgozók csak szabadság ki
vételével tudják felvenni a számukra 
kézbesítővel érkező küldeményeket, 
mert a kecskeméti postán ezeket nem 
adják ki.

- A közvilágítás siralmas, a lámpatartó 
oszlopok olyan gyéren vannak telepítve, 
hogy hosszú sötét szakaszok vannak 
köztük. Emiatt a szülők nem szívesen 
engedik a gyerekeket egyedül , márpe
dig télen du. 5-től már teljes a sötétség. 
De nem túl bizalomgerjesztő felnőttek 
számára sem a sötétben botorkálás.

- A falu rendezési tervével és általában 
a falu lakóit érdeklő kérdésekkel kap
csolatban teljesen tájékozatlanok va
gyunk, így ezekben véleményt sem tu
dunk nyilvánítani.

- Valószínűleg nem ez a követendő út. 
Példaként nem kell messze menni: itt 
van egy másik csatolt község: 
Kecskemét-Kadafalva. Az ottani képvi
selő járja a falut, ismeri és saját bőrén 
érzi a helyi gondokat és tud^is tenni ér
te. Vagy mondhatnék kecskeméti pél
dát: pld. a sokáig elhanyagolt Műk
ertváros: amióta olyan képviselője van, 
aki ott él a helyiek közt, naponta járja a 
körzetét, keresi a kiutat a gondokból és 
tesz is érte- teljesen megváltozott. Het- 
énybe is egy ilyen vezető kellene, aki 
gazdaként gondozná a rábízott falut és 
saját borén érezné a helyiek problémáit.

Provaznik Endre

Kútba esett adás-vétel
Nem, igen akar elkelni a Kurucz körúti 
’TE-pálya. Ismét kútba esett az adásvétel, 
mi egyszer már megtörtént, miután az ak- 
ori vevő-jelölt, a debreceni székhelyű 
Kecskemét Plaza Kft nem tudta kiegyenlíte- 
i a vételárat. Ezúttal az Inter-Bónum Kft 
em fizetett időben, így a kecskeméti képvi- 
Hőtestület a céggel még tavaly nyáron kö- 
itt szerződést megszűntnek tekinti.
Az Inter-Bónummal egyéb bajok is adód
ik. Az építési engedély kérelméhez ugyan- 
; nem azt a tervet nyújtotta be, amellyel 
redetileg elnyerte a képviselők tetszését. 
\z új terv jóval nagyobb beépítettséget és 
zinte minimális zöldfelületet tartalmazott, 
olott utóbbi például az egyik szigorú felté
ve volt az önkormányzat által kiírt pályá- 
atnak. Ennek már nincs jelentősége, hiszen 
z Inter-Bónum nem lesz a KTE-pálya tu- 
ijdonosa. Időközben új vételi ajánlatok is 
rkeztek a városhoz. Ezek egyikét az Inter-

Január végén sajtótájékoztatón mu
tatkozott be a kecskeméti kábelhálóza
tot megvásárló FiberNet Kommuniká
ciós Rt. két vezetője a Városházán. Itt, a 
sajtó képviselői előtt írta alá a szerző
dést a cég vezérigazgatója és Szécsi Gá
bor polgármester.

Feuer András vezérigazgató és Bedő 
István marketing vezérigazgató-helyet
tes elmondták, hogy társaságuk ország
szerte több mint hetven településen tu
lajdonosként érdekelt kábeltelevízió há
lózatok üzemeltetésében. Kecskeméten 
a következő három éven belül terveik 
szerint korszerűsítik és bővítik a városi 
szélessávú távközlő hálózatot, hogy 
azon keresztül lehetőség legyen értéknö
velt szolgáltatások - Internet, 
videókönyvtár, adattovábbítás, távköz
lés - nyújtására. A cég különféle kedvez
ményekkel kíván hozzájárulni egyes vá
rosfejlesztési célok megvalósításához, 
támogatni szeretné a sport- és kulturális 
életet, az önkormányzat szociális tevé
kenységét.

A vezérigazgató kifejtette: a társaság 
idén nem tervez díjemelést. Ugyanakkor 
azt is mondta, a hálózat megvásárlása előtt 
gazdaságossági számításokat végeztek, 
amelyek alapja a megemelt ár. Akárhogy 
is boncolgatjuk ezt a kijelentést, csak az 
jön ki belőle: a FiberNet azokkal az árak
kal számolt, amelyeket januárban - az itt 
közölt határozat szerint jogtalanul - a Tele- 
mozi kiszámlázott, és az adásvételi szerző
dés mellékletében szerepeltek.

Az aláírt szerződést egyébként február
ban módosította a képviselőtestület. Kike
rült belőle az a passzus, amely szerint a 
fejlesztés három éve alatt az új tulajdonos 
a megvásárolt üzletrészt nem idegenítheti 
el és nem terhelheti meg. Egyes vélemé
nyek szerint ez a kitétel lett volna a fej
lesztés garanciája. Az embernek viszont 
az is eszébe jut: tán csak nem hitelből 
akarja a vevő a vételárat kiegyenlíteni? 
Ami még önmagában nem volna baj. De 
felrémlik egy nagy megyei vállalat kilenc
venes évek eleji privatizációja, amikor is a 
(külföldi) vevő a hitelt a privatizált cégre 
vette fel, tehát azt a törlesztés évei alatt a 
kamatokkal együtt az ott dolgozók "ter
melték ki", s végső soron a honi fogyasz
tók fizették vissza. Vagyis a vétel a vevő
nek csak annyiba került, hogy biztosítékot 
kellett letennie a bankban. Amit aztán 
visszakapott. Lehetséges, hogy a kecske
méti lakosok pénzéből létrehozott kábel- 
hálózat eladását is a város polgárai fizetik 
meg?

Ezek, persze, csak találgatások. Ami

tény: az önkormányzat a pályázat kiírása
kor 2,5 milliárd forintot remélt a kábelhá
lózatért, s most csak 1,5 milliárd jut a 
kasszába. Mivel a kábelhálózat értékesítő - 
’sével kapcsolatos döntéseket'jórészt zárt 
üléseken hozták, nehéz követni, hogyan 
jutottak menet közben idáig a dolgok. Le
het, természetesen, ok-nyomozni, szőröz- 
getni, ki miről hallott, ki mit szivárogtatott 
ki, ki miről kapott bizalmas információkat. 
De minek? Majtényi László adatvédelmi 
biztos szerint, amikor közpénzekről van 
szó, az állampolgároknak joga van a pon
tos tájékoztatáshoz, a nyilvánosságot nem 
lehet kizárni. A közpénzekből működő 
szervezetekkel kapcsolatba kerülő vállal
kozásoknak ezt ugyancsak tudomásul kel
lene venni. Polgármesterünk és a testület 
fideszes frakciója azzal szokott érvelni a 
zárt ülések mellett: ha a tárgyalások nem

járnak sikerrel, a nyílt ülésen elhangzottak 
miatt romolhat az önkormányzat tárgyalá
si pozíciója a következő menetben. Ha ez 
így van, belegondolni is borzasztó, hova 
romolhatott volna még ez a pozíció a Tele- 
mozi esetében.

Ha már előzetesen nem, utólag megtud- 
hatjuk-e, hogy a saját önkormányzatunk a 
saját kábelhálózatunkat végül is milyen 
feltételekkel adta el? Vagyis nyilvánosság
ra hozható-e a szerződés? Dr. Peredi Kata
lin jegyző azt mondja, abban az esetben, 
ha a zárt ülésen hozott, nyilvánosan ismer
tetett határozat része volt, akkor igen. Ha 
nem volt, akkor titok marad, a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvvel együtt.
•A FiberNet február 27-én még mindig 

nem egyenlítette ki a számlát. Emiatt, 
valószínűleg, kötbért kell fzetnie.

m.á.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. február 14-i rendkívüli 
ülésén döntött a kábelszolgáltatásért fizetendő díjakról 2001. január és feb
ruár hónapokra vonatkozóan, miszerint a januári túlfizetéseket a 2000. évi 
díjtételeket tartalmazó 2001. februári számlákon kell a TELEMOZI Kft- 
nek jóváírnia.

64/2001. (II. 14.) KH. számú határozat
Kábeltelevíziós szolgáltatás előfizetői díjának emelésével kapcsolatos intéz

kedések
A Közgyűlés megtárgyalta Jánosi István alpolgármester 27.303-11/2001. 

számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. ) A Közgyűlés, mint a Telemozi Kft. tulajdonosi jogokat gyakorló szerve 

utasítja Ökrös Gergelyt, a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Kft. által jog
talanul megemelt összegű, kábelszolgáltatásért fizetendő díjakat tartalmazó, 
2001. januárban kiküldött számlák alapján történt túlfizetéseket az újonnan 
kiküldendő, a 2000. évi díjtételek alapján megállapított 2001. évi februári 
számlákon írja jóvá.

2. ) A Közgyűlés felhívja Ökrös Gergely, a Telemozi Kábeltelevíziós Kft. 
ügyvezető igazgatójának figyelmét arra, hogy amennyiben jelen határozat 1. 
pontjában meghatározott intézkedéséből eredően az Önkormányzatnak ká
ra származik, abban az esetben az Önkormányzat kártérítési igénnyel fog 
fellépni vele szemben.

Határidő: azonnal
Felelős: Jánosi István alpolgármester

Barokk a Dél-Alföldön S z á z  é v e  tö r té n t

Bónum anyacége által létrehozott Kurucz 
Center Kft tette, az ajánlott ár 330 millió fo
rint. A Plaza Centers befektető csoport csak 
az ingatlan egy részét szeretné megvásárol
ni, 178 millió forintért. A harmadik jelent
kező a már említett Kecskemét Plaza Kft 
325 millió forintos ajánlattal.

A közgyűlés februárban ez utóbbi ajánla
tot fogadta el, azzal, hogy a szerződésterve
zetet a polgármester terjessze majd a testü
let elé. Kérdés, hogy a régi-új vevő-jelölt 
ezúttal valóban fizet-e? A város vezetői na
gyon bíznak benne, hiszen a vételárat már 
betervezték az idei költségvetésbe. A másik 
kérdés, hogy vajon mit akar a befektető épí
teni, és betartja-e majd azokat a feltételeket, 
amelyeket az Inter-Bónum egyszerűen elfe
lejtett az építési engedély iránti kérelem be
adásakor? Majd kiderül, mindenesetre a 
KTE-pálya fái a tavaszt még biztosan meg
érik. m‘

Szoboszlay Péter "Száz éve történt" cí
mű tizenhárom részes televíziós filmsoro
zatának bemutató vetítésére került sor a 
közelmúltban Budapesten és Kecs
keméten. Az 5-5 perces kisfilmekkel a 
XIX. század végi és XX. század eleji Ma
gyarország hangulatát szeretnék megidéz
ni. Nem a történelem könyvekből kiolvas
ható folyamatokra, hanem a mögöttük 
meghúzódó kis eseményekre és minden
napi hőseikre: az elszegényedőkre és ki
vándorlókra, a meggazdagodókra és gyá
rakat építőkre, a korabeli bűnügyekre, rek
lámokra, kuplékra és a hétköznapokra vol
tak kíváncsiak. Archív filmrészletek, raj
zolt animáció és számítógépes manipulá
ció segítségével színezték, szedték szét, 
mozgatták meg a korabeli képeket.

Az Európa Tanács 1987-ben hirdette 
meg az "Európai kulturális utak" prog
ramot.

A Műszaki és Természettudományos 
Egyesületek Szövetsége 1998-ban kez
deményezte az ehhez való csatlakozást, 
és ezek közül néhányat mint például 
Hansa városok útja, Kelta és viking 
utak, Mozart utak, stb. már elindítot
tak, most pedig a Barokk utak során 
"Kecskemét az európai barokk úton" 
címmel Kecskeméten, majd Szabadkán 
zajlottak színes rendezvények. Február 
19-én a Piarista Gimnáziumban gimná
ziumi csapatok (képünkön) vetélkedtek

a "Barokk a Délalföldön" című verse
nyen, másnap pedig neves tudósok, mű
vészek, közéleti és egyházi személyisé
gek részvételével, a Kodály Intézetben 
zajlott egész napos program. Itt mon
dott köszöntőt Jékely Zsolt, a NKÖM 
főosztályvezetője, Szécsi Gábor polgár- 
mester, illetve előadást tartott - többek 
mellett - Gyulai Endre Szeged-Csanádi 
megyéspüspök, Ittzés Mihály, a Kodály 
Intézet főigazgató-helyettese és Laczkó 
János múzeumigazgató-helyettes. A ba
rokk ízekről a Liberté Kávéház és Vörös 
Tibor ügyvezető igazgató, mint fő étek
mester gondoskodtak.

TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás 
és Vásár 2001. április 6-7-8. Több mint 50 
kiállító várja kedvezményes akciókkal, játé
kokkal a belföldre és külföldre utazni szándé
kozókat. Lakásművészeti és Belsőépítészeti 
Szakkiállítás és Vásár 2001. május 3-6. 
Mindkét kiállítás helyszíne az Erdei Ferenc 
Művelődési Központ és Művészeti Iskola. 
Várhatóan 40 kiállító váija az érdeklődőket la
kásművészeti és belsőépítészeti ötletekkel, 
tanácsokkal. Bővebb felvilágosítás és jelent
kezés: County Press Rendezvényszervező 
Iroda Kecskemét, Petőfi S. u. 1/A. I. em. 
Tel./Fax: 76/417-980 E-mail:

countypress@mail.countypress.hu

mailto:countypress@mail.countypress.hu


N em  éteri csata
Ajanuár 17-i önkormányzati ülé

sen dr. Szentkirályi László képvi
selő indítványozta a kiugróan ma
gas képviselői költségtérítések és 
mobiltelefon használatok meg
vizsgálását annak függvényében, 
hogy ezek mekkora hányada szol
gálja a közfeladatok ellátását 
egyeseknél. A háttér-információk 
szerint ennek a kezdeményezés
nek egyik érintettje Hertelendy 
László tanácsnok és bizottsági el
nök is.

Megkérdeztük a képviselőt, ő 
hogy látja ezt az ügyet ?

-Valóbán alaposan túlléptem a 
havi 12 ezer forintos mobiltelefon 
számla keretet. Úgy gondolom, 
hogy olyan kiemelt városi ügyek
kel kell foglalkoznom, mint a hul
ladékszállítás, a zöldfelületek, az 
út-, víz-, csatorna-, elektromos- és 
gázhálózati problémák, temető 
gondozás, stb., továbbá kulturális 
bizottsági elnök is vagyok. A kap
csolatok tartása, a sok helyszíni 
bejárás, sok autózással, vidékre já
rással és telefonálással jár. Magam 
is úgy érzem, hogy nincs megfele
lő szabályozás, eredetileg a felté
telek nem voltak meghatározva. A 
törvény szerint a polgármester 
dönthet a költségtérítések jellegé
ről és összegéről, de arra nincs elő
írás, hogy miszerint döntsön. Per
sze lehet ezeket a dolgokat szabá
lyozni, de nem sok értelme van, 
mert a XXI. században elengedhe
tetlen munkaeszközök és feltételek 
korlátozása a tevékenység rovásá
ra menne. A nem túl régi helyi in
tézkedés is provizórikus jellegű 
volt, amelyről akkor láthattuk, 
hogy betarthatatlan. Azok a hoz
zám hasonló önkormányzati veze
tők, akik munkájuk jórészét a vá
rosházi irodában végzik, vezetékes 
telefonról is ugyanannyit telefo
nálnak, mint én a mobilról. Egyéb
ként pedig nyugodtan össze lehet 
vetni egy, a városéval azonos, kö
rülbelül tizenhatmilliárdos költ
ségvetésű gazdálkodó cég me
nedzsmentjének és a városvezetés
nek ezen költségeit, és akkor vél
hetően kiderül, hogy mi takaréko
sak vagyunk.

Megkérdeztük az ügyben ille
tékes jogi és ügyrendi bizottság 
képviselőjét is, hogy ők milyen 
álláspontot alakítottak ki ?

A közgyűlés megbízása alapján a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság tár
gyalt a képviselői indítványról. 
Legutóbbi ülésünkön nem tudtunk 
érdemben foglalkozni a kérdéssel. 
Egyrészt szükséges az adatvédel
mi biztos állásfoglalását is kikérni 
ahhoz, hogy azok a telefonszám
ok, amelyeket az érintett tisztség- 
viselők hívnak, vajon nyilvános
ságra hozhatók-e? Másrészt példá
ul Hdftelendy László sem járult 
hozzá ezzel kapcsolatban semmi
lyen nyilvánosságra hozatalhoz, il
letve személyét érintően a kérdés 
nyilvános fórumon történő tárgya
lásához. így egyelőre nincs érdemi 
döntés az ügyben.

A költségvetés sarokszámai
Kecskemét önkormányzatának idei költségvetése 17 milliárd forint. A képviselők több 

órás vita után fogadták el az erre vonatkozó rendeletet. A pénzügyi egyensúly megőrzé
sének érdekében a város idén 1 milliárd forint hitelfelvételt tervez. Ennek mintegy két
harmada működési, egyharmada fejlesztési célok finanszírozását szolgálja.

Az önkormányzati intézmények működési kiadásai idén meghaladják a 7 milliárd fo
rintot. A Polgármesteri Hivatal folyó kiadási előirányzata 3,8 milliárd forint, a személyi 
juttatások 672 millió forintot emésztenek fel. Felhalmozásra (építésre, beruházásra) 3,7 
milliárd forintot fordítanak. A szociális alapellátásra 770 millió forint jut. A képviselők 
tiszteletdíjára 2001-ben összesen 70 millió forintot irányoztak elő.

Az ellenzéki képviselők elutasították a költségvetést, amit végül 22 igen szavazattal fo
gadott el a közgyűlés.

A kecskeméti önkormányzat egyes felhalmozási kiadásai
Óvodai és iskolai felújítások 114 millió forint
Széchenyivárosi rehabilitáció 29 millió forint
Főtérfelújítás 116 millió forint
Homokbányái lakásépítés 457 millió forint
Bérlakásprogram 67 millió forint
Kiskörút felújítása és építése (I.ütem) 71 millió forint
Dobó körúti körforgalom 39 millió forint
Főtéri díszkút 20 millió forint
Telekkialakítás 92 millió forint
Széktói stadion felújítása 555 millió forint
Céltámogatott szenny vízhálózatfej lesztés 446 millió forint
Városháza homlokzatfelújítása 50 millió forint
Lakossági közműépítés 580 millió forint

Pártok a költségvetésről
A képviselőtestület szocialista frakciója sajtótájékoztatón ismertette a város költségve

tésével szembeni ellenvetéseit. Elsősorban az 1 milliárd forintos hitelt nevezték aggasz
tónak, de kifogásolták azt is, hogy beruházási célú bevételeket a polgári koalíció 700 
millió forint nagyságrendben működtetésre használ fel. A szocialista képviselők szerint 
a város vezetése a meglévő vagyon megóvására, rekonstrukciókra szinte semmit nem 
fordít, az egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási intézmények éves költségvetése a 
létminimum határán van. A sajtótájékoztatón idézték a város'könyvvizsgálójának véle
ményét is, amely szerint a város pénzügyi helyzete évről-évre romlik, az önkormányzat 
nem dolgozta ki annak koncepcióját, hogyan oldja meg a nehéz pénzügyi helyzetet, és 
hogyan biztosítja hosszú távon a város működőképességét.

*
A Fidesz-MPP városi szervezetének sajtótájékoztatóján a stabil, megalapozott gazdál

kodás költségvetésének nevezte az ideit Szécsi Gábor polgármester. A pénzügyi helyzet 
kiegyensúlyozott alapokon nyugszik, a városnak nincsenek likviditási gondjai. Ez a költ
ségvetés, mondta a polgármester, olyan problémákra ad választ, amelyeket az önkor
mányzat évek óta megoldatlanul görget maga előtt. Ilyen a vagyonfelélés, az adóspirál 
és a működési költségek túl nagy aránya. Az idei költségvetésben a felhalmozási (beru
házási, fejlesztési) oldal 3,8 milliárd forint, a felhalmozási bevételi (tehát a vagyon ér
tékesítéséből adódó) oldal 2,3 milliárd. Az egyenleg pozitív. Amennyiben a beruházási 
elképzeléseket meg tudják valósítani, mondta a polgármester, úgy ez a költségvetés vég
re gátat szab a vagyon felélésének. A látványos beruházás-politika következtében pedig 
a város polgárai figyelemmel kísérhetik, mire fordítja az önkormányzat a bevételeket.

Szécsi Gábor a működési kiadások összesen II milliárd forintos előirányzatát még 
mindig óriásinak nevezte. Ezt erőteljesen csökkenteni csak az intézményi reformmal le
het, amely hosszadalmas, bonyolult és hálátlan feladat. Ezt tíz éve meg kellett volna ten
ni, hangsúlyozta a város első embere, de a korábbi önkormányzatok egyike sem vállal
ta. A mostani polgári koalíció első két évét a reform előkészítésére használta fel, bár ez 
idő alatt is történtek átalakítások, például a szociális szférában. Szécsi Gábor aláhúzta: 
az intézményi reform nem azt jelenti, hogy pedagógusokat fognak elbocsátani.

A  takarékos gazdálkodásba nem tervezett bevételek következtében a város nem szorult 
rá éven túli hitel felvételére sem 1999-ben, sem 2000-ben. A 2001-re tervezett 1 milliárd 
forintos hitel, fejtette ki a polgármester, az év során akár a felére is csökkenhet az egyéb, 
nem tervezett bevételek realizálódásával. Ezek között említette a gázközmű vagyon első 
részletének kifizetését, ami 133 millió forinttal máris csökkenti-a költségvetési hiányt.

Hertelendy László, frakcióvezető, a Fidesz-MPP városi szervezetének elnöke elmond
ta: a program, amely alapján a Fidesz az 1998-as önkormányzati választásokon indult, 
mint az idei költségvetés is mutatja, fokozatosan megvalósul. m.

Kitüntetettek

Mathiász díj Kecskemét sportjáért díj
Ünnepi közgyűlésen adták át a város kitüntetéseként a képen látható Gyenes István 

virágkertésznek és dr. Hajdú Edit tudományos főmunkatársnak a Szőlészeti és Borá
szati Kutató Intézet osztályvezetőjének a Mathiász Díjat, a Kecskemét Sportjáért Dí
ja t pedig Magó Gábor vízilabda edzőnek, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

igazgatójának (róla a 15. oldalon olvashatnak cikket) és a Free Line Sportegyesület
nek, amelyet Király József elnök, cégtulajdonos vállalkozó képviselt.

Negyvenötezer ügyfél

Az okmányirodák feladatbővüléséből 
adódó tapasztalatok értékelése volt az 
egyik témája februárban a Bács-Kiskun 
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője ál
tal összehívott, szokásos jegyzői szakmai 
értekezletnek. Mint ismeretes, a személyi 
igazolványok és lakcímigazolványok ki
adása mellett tavaly november 1 -tői az ok
mányirodákhoz került a kamaráktól a vál
lalkozói igazolványokkal, idén január 1- 
től pedig a rendőrségtől a közlekedésigaz
gatással kapcsolatos ügyintézés.

Ma az ország 263 településén működik 
okmányiroda. A Belügyminisztérium 
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és 
Választási Hivatalán belül 2001 január 1- 
vel hozták létre a központi okmányirodát. 
Mindkét új feladat átvételekor számos ne
hézséggel kellett megbirkóznia az irodák
ban dolgozó, több mint 1500 ügyintéző
nek, mondta el az értekezleten dr Kóbor 
József a BM Hivatal főosztályvezetője. 
Nagyobb feladatnak mindenképpen a köz
lekedésigazgatás bizonyult, hiszen ez évti
zedek óta rendőrségi hatáskör volt, az ön- 
kormányzatok semmilyen tapasztalattal 
nem rendelkeztek e téren. Január végéig 
annyi ilyen ügye volt az okmányirodák
nak, amennyi megfelel az előző év rendőr
ségi átlagának. A felkészüléshez kevés idő 
állt rendelkezésre, az ügyintézők távokta

tásához készült anyagból, ismerte el a 
főosztályvezető, nem is nagyon lehetett 
felkészülni. Mindemellett az ügyintézési 
folyamat maga is bonyolult: egy forgalmi 
engedély kiállításához legalább háromszor 
annyi igazgatási lépést kell tenni, mint egy 
személyi igazolvány kiadásához.

A kecskeméti okmányiroda 2500 folya
matban lévő ügyet vett át a rendőrségtől az 
év elején, mondta dr. Peredi Katalin jegy
ző. Ez olyan mennyiségű munkát jelentett, 
hogy kénytelenek voltak hétvégeken is 
dolgozni. Tavaly 45 ezer ügyfelet fogadtak 
Kecskemétről és a környező 14 település
ről. Az iroda jelenleg két helyen működik 
a városháza épületében, de egyelőre csak 
így tudták biztosítani az ügyfélfogadás 
kulturált feltételeit. Dr. Peredi Katalin két, 
nem a helyi irodákban megoldandó kér
dést vetett fel: a közlekedésigazgatással 
kapcsolatos jogszabályok tisztázását, vala
mint az irodák technikai felszereltségének 
javítását.

A kecskeméti okmányirodában huszon
nyolcán dolgoznak. A jegyző az értekezle
ten még abbéli reményét fejezte ki, hogy 
hamarosan három fővel emelhetik a lét
számot. Azóta a költségvetési vitában a 
polgári koalíció javaslatára a testület elve
tette a hivatal létszámának bővítését, s ez 
az okmányirodát is érinti. m.

Jön a METRÓ?
A Metró Kereskedelmi Kft új áruhá

zát szeretne építeni Kecskeméten. A ki
szemelt terület a Ceglédi út keleti terü
letén fekszik, a város határát jelző táb
lától mintegy négyszáz méterre. Az ét
intett telkek Általános Rendezési Terv 
(ÁRT) szerinti besorolása "T" tanyás 
övezet. Azaz, teljes mértékben zöldme
zős beruházásról van szó.

Az önkormányzat az ÁRT módosítá
sával vállalkozói területet kíván létre
hozni a Ceglédi út mentén a Metró Áru
ház létesítése céljából. A módosítást is
mertetni kell a lakosokkal is. Erre feb
ruár 22-én került sor a városháza dísz
termében, illetve kifüggesztették az is
mertetőt az aulában lévő hirdetőtáblán 
is.

A Metró Kft megbízásából az Út-Híd 
Mérnöki Kkt döntés előkészítő tanul
mányt készített az ÁRT módosítását 
kérve. A városfejlesztési és városüze
meltetési osztály módosítási javaslata 
szerint (amelyről majd a közgyűlés 
dönt) a beépítettség az étintett területen 
legfeljebb 40 százalék lehet, a szabadon 
álló épület homlokzatmagassága 9 mé 
tér, a telek területének 10 százaléka 
lombbal fedett zöldfelületként alakítan
dó ki. A levegőtisztaság szempontjából 
a terület a védett I. kategóriába tartozik. 
A zajterhelés nem lépheti túl a "Lakóte
rület és intézményterület laza beépítés
sel" kategóriára vonatkozó határértéket.

Biztosítani kell a telek teljes közműel
látását. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
Metrónak ki kell építenie a szennyvíz
csatornát a Mátyás király úti befogadó 
pontig. Ez a fejlesztés legalább a felére 
csökkenti a Katonatelep ellátására ter
vezett, de forrás hiányában eddig meg 
nem valósult gerincvezeték kiépítési 
költségeit. A terület mellett húzódik 
majd az északi elkerülő út, így itt kör
forgalmi csomópontot is építenek.

Az ismertetésen az érintett lakosok 
igen kis számban képviseltették magu
kat. Ennek valószínűleg az lehet az oka, 
hogy a városrész és Katonatelep lakói 
inkább örülnek a Metrónak, mintsem a 
környezetet féltik a zöldmezős beruhá
zástól. A kereskedelmi ellátottság arra
felé ugyanis meglehetősen alacsony 
szintű. Akik eljöttek a városházára, és 
meghallgatták Rédeiné Bondor Klára, 
a városfejlesztési és városüzemeltetési 
osztály munkatársának ismertetőjét, el
mondták: nagyon bíznak benne, hogy 
az áruház felépítése maga után vonja a 
terület további fejlődését is, mint ahogy 
ez a Tesco esetében is tapasztalható 
volt.

Az ART-módosításra vonatkozó elő
terjesztés valószínűleg március végén 
kerül a közgyűlés elé. így az érintett la
kosok március közepéig még megtehe
tik észrevételeiket a Polgármesteri Hi
vatalban.

Rendezvénysorozat a Mórában
Hagyományosan iskolai és városi ren

dezvények sorával ünnepli a Móra-he- 
tet a kecskeméti széchenyivárosi Móra 
Ferenc Általános Iskola. Március else
jén emlékműsor és a szobor koszorúzá
sa lesz délelőtt, délután pedig farsang.

Csütörtökön hangversenyt adnak az Ál
lami Zeneiskola tanulói, délután pedig 
karate bemutató lesz. A rendezvények 
csúcspontja a péntek délután kilenc cso
port részvételével szervezett látványos 
városi néptánctalálkozó.



Szlemenicsközi patthelyzet Helyzetjelentés a felső Tiszavidékről

Dr. Csatári Bálint is megköszönte a fiatalok lelkes munkáját.

Naiv ember-e az a városlakó, aki azt 
gondolja, hogy a háza mellett húzódó 
közterület az övé is, és kötelessége óv
ni? Esetleg még gondozni? rendben 
tartani is? S meddig mehet el egy vál
lalkozó a saját üzleti érdekei védel
mében a naiv lakókkal szemben? Ad
dig, míg azt nem mondják, elég, vagy 
amíg saját erkölcsi megfontolásai en
gedik? És hol áll kettőjük között az 
önkormányzat, mint hatóság?

A volt reszelőgyár mentén húzódó Szle- 
menics köz és a Béke fasor közötti házak 
lakói mostanában sokat gondolkodnak 
ezeken a kérdéseken. A Szlemenics köz
ben kialakított kis parkot harminc éve 
gondozzák, ezalatt kétszer kellett végig
nézniük a letárolását. A köz legfeljebb ga
rázsok építésére alkalmas, de erről már 
mindenki letett, s jobb szeretnék, ha az 
maradna, ami ma: egy kis menedékhely 
fáknak, madaraknak, embereknek és ját
szótér a környékbeli óvodásoknak.

A volt reszelőgyárat eladták, a területet 
a Bercsényi Consulting Kft vette meg. 
1999-ben a cég kivágatta a telken, a kerí
tés mellett álló fákat. A fakivágást, amit a 
Városgazdasági Kft végzett, nem jelentet
te be. Később a kerítést is megbontották, 
az érdeklődő lakóknak a kft Tcépviselője 
azt mondta, azért, mert a Szlemenics köz 
felől bejárót akarnak létesíteni. Az ijedt 
lakók az önkormányzathoz fordultak, sőt, 
még a polgármester segítségét is kérték 
egy tavalyi közmeghallgatáson.

Az önkormányzat ebben az ügyben ed
dig egyértelműen a lakók mellé állt. Az 
építéshatóság és a városi főkertész több
ször tartott helyszíni bejárást, kettőn a 
körzet önkormányzati képviselője, Lev- 
iczky Cirill is részt vett. A főkertész hatá
rozatban kötelezte a céget a fák pótlására. 
A 2000 júniusában módosított Általános 
Rendezési terv (ÁRT) szerint a reszelő
gyár Szlemenics közzel határos területén 
védő-zöldsávot kell létesítenie a telek tu
lajdonosának. Mindennek ellenére nem 
történt semmi. Igaz, nem lett bejáró a köz 
felől, mert a helyszíni bejáráson az építési 
osztály képviselője egyértelműen a kft ve
zetőjének tudomására hozta: az ÁRT- 
besorolás miatt nem kapna rá engedélyt. 
A kerítés azonban úgy maradt, több he
lyen megbontva. Billegő elemei veszé
lyeztetik az ott játszó óvodásokat.

Tavaly év vége felé a kft bevezettette a

vizet a köz felől, a munkát a Bácsvíz Rt 
emberei végezték, tűzcsapot is állítva a 
közterületen. Eközben több fát kivágtak, 
amire ugyancsak nem volt engedély. A 
vállalat elismerte, hogy hibázott, és vállal
ta a fák értékének befizetését a városi kör
nyezetvédelmi alapba.

Az utolsó helyszíni bejáráson, idén feb
ruárban az építési osztály munkatársa 
szemrevételezte a megbontott kerítést, és 
elmondta a lakók valamint a kft megjelent 
képviselőinek, hogy határozatban kötele
zik a céget a kerítés helyreállítására. Ha 
nem tesz ennek eleget, úgy bírságot szab
nak ki rá. A határidő, akárcsak a fapótlás 
ügyében, április 30.

A Bercsényi Consulting vezetője a fa
pótlási határozatra levélben válaszolt dr. 
Haynal Lajosné főkertésznek. Ebben a 
Szlemenics közt dzsumbujnak nevezte, 
amely narkósok és társadalomra veszé
lyes elemek találkozóhelye. Szerinte a la
kosoknak inkább köszönetét kellene mon
daniuk a tűzcsapért, ami nagyon jól jön 
majd, ha tűz lesz. A cég képviselője a feb
ruári bejáráson ugyancsak odanyilatko
zott, hogy a Szlemenics köz messze áll a 
rendezettségtől, a kerítést pedig csavar
gók bontogatják. A fákat szerinte nem a 
kerítés mellett vágták ki, hanem az épüle
tek mellett, ott pedig, mint tulajdonosok, 
azt tesznek, amit akarnak. Mint mondta, 
el is ültettek hetven fiatal csemetét.

Egyelőre így áll az ügy. A lakók egyál
talán nem nyugodtak meg. Kedélyeiket 
tovább borzolta, hogy az építéshatósági 
eljárás miatt 2000 forint illetéket kellene 
befizetniük. Nem az összeg miatt berzen
kednek. Ahogy Fodor Péterné fogalma
zott: közterületről van szó, a kárt sem a la
kók okozták, még ők fizessenek?! Az épí
tési osztály munkatársa sajnálkozva tárta 
szét a kezét: az illetéktörvényben ez áll, s 
ezt az önkormányzat nem bírálhatja felül.

Ha a Béke fasori lakók nem szeretnék 
úgy gondozott kis parkjukat, s nem figyel
nének rá annyira, valószínűleg kapu lenne 
már a kerítésen, és nem jelentettek volna 
akadályt az ott álló fák. A Szlemenics 
közre más-más szemmel néznek az érde
keltek: aki ott él, évek óta gondozza, szép
nek és fontosnak látja, akinek útjában áll, 
csúnyának és fölöslegesnek. Vajon ki lesz 
az erősebb?

A volt reszelőgyár Szolnoki úti bejáratá
nál egyébként hosszú ideje kinn a tábla: a 
terület eladó. Akárki veszi is meg, az 
ügyet örökölni fogja. -m-

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
volt a fő szervezője annak a komplex kör
nyezetvédelmi, szociológiai és életmód- 
vizsgálatnak, amelyet a tavalyi cián
szennyeződés után hirdettek meg. Ennek 
során tavaly két ütemben huszonhárom Ti
sza menti településen mintegy százötven 
egyetemi és főiskolai hallgató, oktató és 
tudományos kutató végzett helyszíni vizs
gálatot, majd ezt feldolgozva nagyszabású 
konferencián összegezték tapasztalataikat.

Itt adták át azokat a különdíjakat és elis
meréseket, amelyekkel a szervezők ily 
módon is elismerték azt a lelkiismeretes és 
díjazás nélküli komoly szakmai munkát, 
amit a résztvevők letettek az asztalra. A 
közismert közéleti és tudományos hozzá
szólók gondolataiból most csak kiragadott 
idézeteket tudunk közreadni.

Fónagy János közlekedési és vízügyi mi
niszter kiemelte, hogy nemcsak személye
sen az ő számára, hanem sokaknak a Tisza 
nemcsak szakmai, hanem érzelmi kérdés 
is.

Túri-Kovács Béla környezetvédelmi mi
niszter^ utalt arra, hogy Magyarország 
alvízi jellege 1920 óta folyamatosan érzé
kelhető, és máig*mi vagyunk a környező 
országok közül a legnehezebb helyzetben. 
Általános érvénnyel jegyezte meg, hogy a 
politikus, így a miniszter dolga is, hogy 
segítse az ágazatáért dolgozó szakemberek 
munkáját.

Gönczy János kormánybiztos szerint a 
Tiszát súlyosabb ökológiai katasztrófa ér
te, mint azt 2000. tavaszán hittük. Sajnála
tosnak tűnik, hogy Románia felől tovább
ra is számos olyan veszélyforrás fenyeget 
bennünket, amely ma már egy kultúrál- 
lamban elképzelhetetlen. Talán létrejöhet 
Magyarországon a Tisza menti öt ország 
közös monitoring rendszerét is működtető 
központi intézet, amely esetleg már nem
zetközi támogatásra is jobban számíthat.

Font Erzsébet FVM főosztályvezető em
lékeztetett arra, hogy egy tíz évvel ezelőt
ti parlamenti hozzászólás alapozta meg az 
úgynevezett Alföld-programot, amely ré
vén ma már realitásnak tűnik, hogy hu
szonöt kis térségre alapozva törvény által 
is elismerten kiemelt természeti terület le
gyen a Tisza-vidék. Sürgette, hogy a ter
mészet és az ember békés együttélése ér
dekében a vidék szociális és ökológiai biz
tonságát erősítve új párbeszéd kezdődjön a

szakmák és ágazatok között (például ter- 
mészetvédelem-mezőgazdaság-vízügy).

Tardy János államtitkár, a Természetvé
delmi Hivatal elnöke a monitorozás fon
tosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a 
katasztrófa után derült ki, hogy az ökoló
giai állapotot illetően nincsenek olyan 
pontos adatok és felmérések, amelyekhez 
viszonyítani lehetne. Kevesen tudják és 
értékelik, hogy a tárca a nyilatkozatok he
lyett és mellett, rendkívül sokat tett is a ka
tasztrófa óta. Kiemelte az élőhelyi rehabi
litációk sorában a Szamos, a Beregi-láp, a 
Hortobágy és a Tisza-tó területét. Itt je
gyezte meg, hogy ugyan a lápok megmen
tésében is komoly eredményeink vannak, 
de pusztításukban is a világelsők közé tar
tozunk.

A konferencia közben megtartott sajtótá
jékoztatón kérdésekre válaszolva Gönczy 
János elmondta, hogy hazánk törekszik a 
szomszédokkal, így a román állammal is, 
a jó kapcsolatra, így a károkozó vállalattal 
a peren kívüli megegyezés eshetőségében 
számít a román kormány közvetítő szere
pére. Szerencsére egyetlen védett halfaj 
sem pusztult ki teljesen a Tiszán, és meg
van a tudományos és szakmai, technikai 
felkészültség arra, hogy kellő időben és 
helyen pótolják a hiányokat. Elsődleges 
azonban, hogy a befolyó folyók és a Tisza 
megmaradt élővilága először természete
sen küzdjön meg a fennmaradásért, utána 
jöhet csak az emberi beavatkozás. Túri- 
Kovács Béla a zöld-mozgalmakkal való jó

kapcsolat fontosságát is hangsúlyozta, ki
jelentve, hogy ezek a mozgalmak mindig 
három lépéssel a társadalom előtt járnak, 
és ő ezt jónak tartja.

Ez a kezdeményezés, amely az elmúlt egy 
évben oly sok embert mozgatott meg, és 
annyi értékes törekvést és gondolatot ho
zott a felszínre, nyugodtan nevezhető pél
damutató civil kezdeményezésnek, amely
hez politikusok, állami vezetők és hatósá
gok, intézmények a célhoz méltó segítséget 
végig megadták. Ezért volt kicsit szomorú, 
hogy a jelenlévő két miniszter - mentsé
gükre szolgáljon, hogy nem régóta töltik 
be hivatalukat -, igazán csak az érzelmek 
és az általánosságok oldaláról szóltak. Ha 
már megtisztelték jelenlétükkel a Népfőis
kola nagytermét és karzatát zsúfolásig 
megtöltő szakembereket, polgármestereket 
és egyetemi hallgatókat, akkor talán a lel
kes és hozzáértő embereknek több konkré
tummal illett volna szolgálniuk. Csak re
méljük, hogy kinyilvánított szándékaik 
idővel átlendítik őket.

A konferencia alkalmából jelentette 
meg "A Tisza-vidék problémái és fejlesz
tési lehetőségei" címmel az MTA Regio
nális Kutatások Központja Alföldi Tudo
mányos Intézete azt az FVM Vidékfejlesz
tési Főosztálya megbízásából készült Ti
sza-vidék kutatás-fejlesztési program ösz- 
szefoglaló füzetét, amelynek szerkesztője 
dr. Csatári Bálint igazgató volt.

K.Gy.

Varjútalanítás
Évek óta a Széchenyi városi polgárok 

egy részének visszatérő problémája a var
jak tavaszi fészkelésének, tojásrakásának 
időpontja, melynek fő területe a Széchenyi 
városi hőközpont és a Református temető 
közötti nyárfasor, de jelzések érkeztek az 
Árpádvárosból is.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Kommunális és Környezet
védelmi Bizottsága 94/2000. (V.22.) KKB. 
sz. határozatában ismételten kísérletet tett 
a probléma megoldására, felkérve a Város- 
fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt, 
ho^y szakértők bevonásával a problémát

igyekezzen megoldani. Ö T * ? !  V P ’X ‘É“l  1  f i  í l  ■
Egyeztető tárgyalásokat folytattunk a ^  ^  V J -  ^

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságá
val, a Városi Tűzoltó Parancsnoksággal és Benne van ma a levegőben a környezetvédelem. Úgy értem, sokat 
a tárgyalás bizonyos szakaszában bevon- beszélünk róla. Az iskolákban környezettudatos neveléssel próbálkoz
tak az FVM. Bács-Kiskun Megyei Föld- nak. A tévében vannak zöld műsorok, az újságokban zöld oldalak. A 
művelésügyi Hivatal Vadászati és Halá- közéletben zöld szervezetek, amelyek szakvéleményeznek meg tilta- 
szati Felügyelőségét is. koznak. Van KAC, ami nem gúnyolódás, hanem környezetvédelmi

A tárgyalások alapján 2001. évben az pénzalap.
alábbi intézkedésben állapodtunk meg: Szóval, benne van ez a dolog mostanság a levegőben. Néha szaglik

A Kiskunsági Nemzeti Park figyeli és is: amikor furcsa fekete füstök gomolyognak kéményekből. Vagy lát- 
jelzi az önkormányzat és a Tűzoltóság fe- szik: amikor nyár közepén váratlanul lehullanak egyes fák levelei a 
lé azt az időpontot, amikor mintegy száz városi utcán.
db fészek eltávolításra kerülhet (tekintettel Aggódunk is emiatt rengeteget. Az unióban megmondták: magya- 
arra hogy ez időjárás függő és február kö- rok, csehül álltok ebben a kérdésben. A magyar meg sóhajt. Bizony. 
zepétől számíthatunk a munka beindításá- És kidobja a szárazelemet a kukába. A fáradtolajat önti az árokba, 
ra, ezért ez nagy figyelmet igényel és a rakja szerteszét a hatszáz kis nylon-szatyrát, tüzeli a műanyagpalac- 
Tűzoltóság felvállalta, hogy ők jelzésre a kot a kazánba, égeti az avart meg a gumibelsőt az ut mellett, csak-, 
munkát azonnal megkezdik). persze, előbb még kivágja ott a fákat, hogy ne zavarják. Elűzi a város-

Ezzel a kísérlettel lehetővé válik a vaijak ból a varjakat, mert elnyomja az autók kedves hangját az a csúnya ka- 
reagálásának megfigyelése (a kísérlet ki- rogás. Ráncolja közben a homlokát a magyar: ki tudja, hova teszik 
menetele azért bizonytalan, mivel a száz azok a Környezetvédelmi Minisztériumban a pénzeket, csupa korrup- 
évet is megélő állatok génjeiben egy sor d ó  itt minden, csoda, hogy ilyen helyek vannak, mint ez a bezárt hel- 
szokás átöröklődik és még nem tudhatjuk, véciai szeméttelep?! Műanyag zsákok, szatyrok, zacskók mindenütt a 
hogy ezzel a cselekedetünkkel a problémát földön és a fákon, repkednek a süvítő februári szélben. 
megoldjuk vagy csak ideiglenes ered- Njm kértem a múltkor a Tescoban az ingyen nylon-szatyrokat. Na- 
ményt érünk el, ill. telephelyüket a város hát, mondta a kedves pénztáros hölgy, ilyennel még nem találkoztam^ 
más területére fogják áthelyezni). -magyar-

Iskola az erdőn
Az erdei iskolák története még a XIX. század vé

gén, a múlt század elején kezdődött, s kapcsolódott 
az akkori ifjúsági és cserkészmozgalmakhoz. Né
metországban az 1800-as évek végén a nagyváros
okban tbc-hullám söpört végig, ezért merült fel a 
gondolat: a veszélyeztetett gyerekek kéthetes szü
nidei nyaralásának megszervezése. Később Anton 
Reé hamburgi pedagógus és a magyar származású 
Adolf Baginsky berlini orvos javasolta, hogy léte
sítsenek prevenciós céllal egész évben üzemelő er
dei iskolákat. Az I. világháború előtt és után 
"Schullandheim” azaz vidéki iskolaotthon néven 
hoztak létre ilyen iskolákat, és létrejött az állami 
szinten elismert és támogatott hálózat.

A II. -világháború után az NSZK-ban állami, szö
vetségi és alapítványi segítséggel, társadalmi ösz- 
szefogással éledt újjá a mozgalom. Ma Németor
szágban mintegy négyszáz ilyen intézmény műkö
dik.

Magyarországon az 1980-as években alakultak ki 
a szakköri mozgalomból a környezeti oktató köz
pontok, amelyek 1994-ben hoztak létre országos 
szövetséget. E központokat az állam már a nyolc
vanas években is támogatta, s ez nem változott a 
rendszerváltás után sem. Mivel az erdei iskolák 
szervezésének neuralgikus pontja az anyagi háttér 
megteremtése, a központi támogatásra igencsak rá
szorulnak.

Mi is az az erdei iskola? Nevelési-tanulásszerve
zési forma, amely a gyermekek aktív, együttműkö
dő-beavatkozó, megismerő tevékenységére épít. 
Az iskola pedagógiai programjának integráns ré
szét képezi, itt tehát tanítás is folyik. Szorgalmi 
időben valósul meg, többnapos, helyszíne a szerve
ző iskola székhelyétől különböző, természetközeli 
környezet. A tanítás kapcsolódik a választott hely
szín természeti, ember által létesített és szociokul- 
turális környezetéhez. Az erdei iskolában nemcsak 
biológiát vagy környezetismeretet lehet tanulni. 
Hanem matematikát - például a lejtő hajlásszög
ének meghatározásával-, történelmet - történelmi 
eseményekhez kapcsolódó szerepjátékokkal -,

kémiát - talajkémiai vizsgálatokkal -, vagy a tábor 
környékének jellemzésével földrajzot is. Azaz lé
nyegében mindent, amit a hagyományos iskolában, 
de annál még sokkal többet. Az erdei iskola a több 
napos, szoros együttlét következtében egyúttal a 
személyiség- és közösségformálás legalkalmasabb 
helyszíne is.

Az erdei iskolák és oktató központok részben 
kapcsolódnak a nemzeti parkokhoz. A Kiskunsági 
Nemzeti Parkban három oktató központ is műkö
dik. A Környezetvédelmi és az Oktatási Minisztéri
um valamint a Környezetvédelmi Oktató Közpon
tok Országos Szövetsége (KOKOSZ) az idén or
szágos erdei iskolai munkaértekezlet-sorozatot és 
konferenciát szervez a nemzeti park-igazgatóságok 
székhelyein. Kecskeméten február végén tartották 
az értekezletet a Természet Házában. A rendezvé
nyen ismertették a két minisztérium közös Erdei Is
kolai Programját, a támogatási, pályázati lehetősé
geket, a résztvevők konkrét információkat kaphat
tak az erdei iskola tervezéséhez, szervezéséhez. A 
tanácskozás-sorozat célja az is, hogy kialakítsák a 
szolgáltatás minősítési rendszerét.

A.Környezetvédelmi és az Oktatási Minisztérium 
közösen kívánja támogatni az erdei iskolákat. Eh
hez azonban pontosan meg kell(ene) határozni, ki, 
milyen feltételekkel szervezhet ilyet, s mik a pon
tos minőségi ismérvek. Hogy valóban oda jusson a 
támogatás, ahol a meghatározott célra használják. 
A tanácskozás szünetében Lendvai Mária, a KNP 
Fülöpházi Naprózsa Oktató Központjának vezetője 
kezembe adott egy időszaki kiadványt. Ebbe a téma 
avatott szakértői írtak komoly, ismertető cikkeket. 
Amit később, meglátván a kész kiadványt, kicsit 
megbántak. A füzet ugyanis nem oktató központok 
bemutatásával, hanem különböző szállodák hirde
téseivel van tele. Százhúsz fős Balaton-parti szállo
dákban, mondta a tapasztalt szervező Lendvai asz- 
szony, nemigen lehet az intimitást is igénylő erdei 
iskolát "összehozni". Jó lenne tehát megakadályoz
ni, hogy a támogatások üzleti vállalkozásokhoz ke
rüljenek,'hiszen így éppen az a nemes cél vész el, 
amiért az erdei iskolákat létrehozták. -m-



EMBEREK ÉS CÉGEK
N e m  c s a k  a  g o ly ó s o r s ó  te n g e ly e  k ö r ü l fo r o g  a  v ilá g
Gaál József, a SZIMIKRON Kft. egyik tulajdonosa és ügyve

zető' igazgatója, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 
Képzettsége, cége gazdasági és személyes közéleti státusza alap
ján nyugodtan sorolható lenne a nagyvállalkozói és/vagy top
menedzseri körbe. A hozzá hasonló szemléletű és felkészültségű 
emberekből elkelne még jó pár Kecskeméten. Főként akkor, 
amikor k ö tte ti vezetőket kell választanunk. Hogy legyen leg
alább egy-kettő, aki nemcsak vállalja a megbízatást, hanem a 
közösség is nyugodt lélekkel rábízhatja képviseletét: sorsát. 
Mindössze annyi a zavaró tényező, hogy Gaál József ezzel 
együtt sem tartozik a sztárolt vállalkozói körbe. Nem kokettál a 
direkt politikával. Nem patronáltja a régi jó elvtársakból mára 
nagykapitalistává vedlett köröknek sem. Kamarai elnökké vá
lasztása, eddigi életútja és tevékenysége mégis jó jel lehet azok
nak, akik figyelik a kecskeméti gazdasági és közélet szereplőit. 
Ahogy végigkísért a műhelyekben, érezhető volt: nem lett belő
le "üvegkalickás" cégvezető. így kezdi cége bemutatását:

- Hogy mára a Philips cég "A" kategóri
ás beszállítói körébe kerülhettünk, annak 
története a nyolcvanas évekre nyúlik visz- 
sza, és a magas szakmai teljesítményen kí
vül személyes kapcsolatokon nyugvó 
alapjai is vannak. Magyar mérnökök fej
lesztették ki annak az egybeépített röntgen 
és komputer tomográf berendezésnek a 
mechanikai részét - amelynek röntgen erő
sítője a korábbi generáció sugárterhelésé
nek csak egy százalékát adja -, amelyhez 
mi egyik fő termékünket, a golyósorsót 
szállítjuk. A korábbi Medicornak már volt 
üzleti kapcsolata a SZIM-mel, és ennek ré
vén jöttünk össze a Philips egyik itthoni 
beszállítójával, akinek révén egy kisebb 
trapéz orsó szállításának referenciájával, 
egy éves tesztelés után (százhetvenezer 
mozgást kellett végeznie ez idő alatt alkat
részünknek) kérték tőlünk a golyósorsók 
szállítását. Most jutottunk túl azon a teljes 
átvilágításon, ahol az összes létező cégira
taink áttanulmányozása és a személyes ta
pasztalatgyűjtés után a Philips ezen be
szállítói körébe bekerültünk.

A Szerszámgépipari Művek (SZIM) még 
a rendszerváltozás előtti cégátalakulások 
során az elsők között vált részvénytársa
sággá, amelyhez hét gyára tartozott. A 
kecskeméti SZIM is kétfelé vált, az egyik 
a fékgyártásra specializálódott vegyes vál
lalatként létrejött Knorr-Bremse, a másik 
egy precíziós gépelemgyártó cég lett, lé
nyegében a mi káefténk elődje.

A kilencvenes évek elején a keleti re
cesszió következtében a SZIM szerszám
gépek fő piacai (Jugoszlávia és Szovjet
unió) gyakorlatilag megszűnték. 1992-ben 
csődhelyzet alakult ki, és végelszámolás 
kezdődött az rt.-nél. Jelentős létszámleépí
tés kezdődött nálunk is. Négy-öt kollé
gámmal szinte minden délután, a munka

után, sörözés közben arról beszélgettünk, 
miként lesz tovább, és hogyan tudnánk 
megmenteni azt a műszaki kultúrát, amit a 
cég számunkra is jelentett. A végelszámo
lást végző Kertész Józseffel és Komlódiné 
Alföldi Erzsébettel, jómagam, valamint az 
anyacég utódjának részvételével megala
kítottuk a SZIMIKRON Kft.-t. Családi és 
baráti kölcsönökből szedtük össze az indu
ló részt. Miután az ingatlan és az eszközök 
jó része az állami cégként megmaradt köz
ponté volt, ez akkor nagy bizonytalansá
got jelentett számunkra. Közben öt év alatt 
a cég forgalma az ötszörösére nőtt. Több
szöri pályáztatás és az ezzel összefüggő 
horror-történetek után, 1997-ben jelentős 
bankhitellel meg tudtuk vásárolni az ÁPV 
Rt.-től az állami részt. 1995-ben közben 
megtörtént a cég teljes privatizációja is, és 
belépett egy pénzügyi befektető társasá
gunkba. Az elmúlt tíz évben osztalékot 
nem vettünk föl, hanem minden forintot a 
fejlesztésekre forgattunk vissza. Ezt az tet
te lehetővé, hogy jó baráti, emberi kapcso
latok maradtak meg a szakmai tulajdono
sok és a pénzügyi befektetők között is. Ez 
a cég huszonhárom fővel indult, most öt- 
venen vagyunk. Tucatnyian tizenöt-húsz 
éve együtt dolgozunk, és az induló kör 
szakmai kulcsfigurái is a mai napig velünk 
vannak. Az a kellemes gondunk, hogy a 
megrendelések miatt létszámot kellene bő
vítenünk, de a számunkra szükséges mun
kaerőből jelentős hiány alakult ki a kör
nyéken. Ezért is tartjuk fontosnak a szak
képzést és az oktatást, melynek során na
gyon jó a kapcsolatunk a Kecskeméti Fő
iskola Műszaki Karával, a helyi Kandó és 
a félegyházi Petőfi Gépészeti Szakközép- 
iskolával. A bérezésben ugyan nem va
gyunk rosszak, de tagadhatatlan, hogy a 
HILTI, a Thyssen, a Phoenix-Mecano, a

Knorr-Bremse vagy az Autóflex néha csá
bít el tőlünk éppen már betanult dolgozó
kat, részben jobb anyagi, részben korsze
rűbb feltételek révén.

Az ötven főből tíz mérnök dolgozik cé
günknél. Nagyon büszkék vagyunk arra is, 
hogy a miskolci egyetem egyik neves pro
fesszorát, Tajnafői Józsefet is munkatársa
ink közé sorolhatjuk. Legújabb fejleszté
sét - amely világszabadalom -, éppen 
most, együtt valósítjuk meg. Ez az auto
matikus pofaléptető tokmány a hagyomá
nyos tokmányok beállításának hosszú kézi 
műveletét szoftverekkel, néhány másod
perc alatt oldja meg. Ha a reményeink sze
rinti kereslet elindul iránta, lelkileg, mű
szakilag és az anyagi invesztíciót tekintve 
is, fel vagyunk készülve a nagyobb teljesí
tésre. így nálunk 2001. "a tokmány éve" 
lesz, most készítjük a filmet róla, amelyet 
CD-n a közeli budapesti MACHTECH és 
a hannoveri ipari kiállításon mutatunk be 
partnereinknek. Exportunk egyébként 
éves átlagban csak a golyósorsóból Nyu- 
gat-Európába kb. egymillió német márka 
értékű. Ezeket a kisebb sorozatokat a rend
kívül igényes szakmai felkészültség és mi
nőségbiztosítási követelmények miatt a vi
lágon másutt sem automaták gyártják.

- Milyen jövője van a hazai érdekeltsé
gű kis és középvállalkozásoknak?

- Gondba kerülhetnek nálunk a követke
ző a években azok az export-orientált kis- 
és középvállalkozások, akik eddig a nye
reség visszaforgatásával, pályázatok és hi
telek kihasználásával eddig még tudták 
állni a versenyt a technológiai fejlesztés
ben. A csúszó leértékelés és a forint inflá
ció ollója viszont nyílik, és az ebből adódó 
árfolyamveszteségeket a cégek csak egy 
ideig tudják belső tartalékaikból fedezni.

Szakmai megbeszélés az üzemben a legjobb esztergályossal, Lócska Lászlóval.
A további verseny csak jelentős technoló
giai fejlesztésekkel bírható, és ezek a cé
gek az utolsó pillanatban vannak ahhoz, 
hogy végre ezt a kormányzat megfelelő 
eszközökkel támogassa. Különben csak a 
multinacionális cégek leágazásai marad
nak majd életképesek. A Széchenyi-terv jó 
alapnak tűnik, vannak benne használható 
eszközök - de kevés. Jelenleg úgy látjuk, 
hogy sok vesztes lehet. Nem tűnik ki, 
meddig tartható így a forint árfolyama, fé
lő, hogy a közeljövőben esetleg egyszeri 
jelentős forintleértékelésre is sor kerülhet. 
Tehát ha nem lesz lényeges változás, a 
helyzet egyre inkább import-ösztönzővé 
válik.

- A kamarai tevékenykedése is össze
függésben van ezeknek a gondoknak az 
érzékelésével?

- Amikor kamarai elnöki jelölésem elő
ször szóba került, nemet mondtam. Azután 
itteni kollegáimmal is konzultálva - és 
mert közösségi emberként mindig is érde
kelt, hogy mi visz előre, valamint hogy öt 
éve különféle kamarai posztokat töltöttem 
be -, végül is úgy döntöttem, hogy elválla
lom. Ugyan még formálódik a feladat, és 
épülnek az új kapcsolatok és formák, de 
stabilizálódik a kamarai struktúra és appa
rátus. így nem bántam meg ezt a lépést. 
2001 újabb fordulópont lesz a kamarai 
életben. Meg vagyok győződve róla, ami
ként a világon mindenütt, nálunk is szük
ség van a kamarára. Amíg tavaly június
ban, a nagy átalakuláskor 1349 vállalko
zás jelezte tagsági viszonyának meghosz- 
szabbítását, idén január végén már 1700- 
an vagyunk a megyében. Ez a mozgási 
kényszer, a piaci körülmények megjelené
se, felrázta a szervezetet, és most már csak 
olyan tevékenységet végez, amire tényle
ges igény van. Amit erősíteni szükséges: 
az érdekképviseleti tevékenység. Folya
matos kommunikációra és a lehetséges 
együttműködésre törekszünk az önkor
mányzatokkal és a különböző hatóságok
kal. Ennek jó hátteret ad, hogy az országos 
kamarai vezetés és a kormányzat között jó 
a viszony. Hogy létünknek megfelelő sú
lya legyen, kell az a belső háttér, amely 
egyaránt megjelenik a tag vállalkozások 
számában, a szakmai struktúrában, a kép
viselt gazdasági súlyban és személyisé
gekben egyaránt.

Gaál József Kecskeméten született, a 
Katona József Gimnáziumban érettségi
zett, majd a GAMF gyártástechnológiai 
szakának elvégzése után 1980-ban a 
SZIM-be került. Itt először technológus, 
majd értékesítési vezető lett. Ez utóbbi fe l
adat különösen sok tapasztalattal gazda
gította. Elvégezte a külkereskedelmi főis
kola nemzetközi marketing szakát, szak
üzemgazdász, középfokú angol nyelvvizs
gával rendelkezik. Szereti Kecskemétet, 
bár tudja, hogy a dolgok jó  része máig a 
fővárosban dől el.

Szívesen és szeretettel mesélt arról, 
hogy számos döntésénél a mai napig 
eszébe jut, hogy nagyapja vagy édesapja 
is hasonlóképpen mérlegelne-e ? Komoly 
útravalót kapott attól az agrármérnök 
nagyapától, aki városi főintéző volt az ak
kor még Kecskeméthez tartozó bugaci 
gazdaságban. Édesapjától a becsületre és 
tisztességre nevelést említette elsőként. 
Szívesen emlékszik gimnáziumi éveiből 
osztályfőnökére, dr. Fodor Istvánra, aki a 
kémián kívül az életre is nevelte tanítvá
nyait, valamint dr. Sárkány Ernő mate
matika tanárra. A műszaki főiskoláról so
kat köszönhet dr. Szabó Andrásnak. Miu
tán maga is sokáig röplabdázott, a mai 
napig szívügyének tekinti az ország öt 
legjobb klubja között jegyzett kecskeméti 
csapat segítését, akik méltatlanul nehéz 
anyagi körülmények között sportolnak. 
Felesége, a népegészségügyi szolgálatnál 
a cégek munkaegészségügyi felügyeletét 
látja el, így ez ügyben otthon számos kö
zös témát találnak. Tizenhárom éves fiuk 
a Katona József Gimnáziumba jár.

Beszélgetés közben olyan szavakat és 
kifejezéseket használt, amelyet korunk 
technokratái vagy meg sem tanultak, 
vagy elfelejtettek. A közösség, a város sze- 
retete, a kecskeméti ipari és műszaki kul
túra értékei, az érdekképviselet, a sport-, 
és más ügyek támogatása, példaképek és 
családi örökség, ugyanolyan természete
sen hangzott tőle, mint a golyósorsó vagy 
automatikus pofaléptetésű rjir a i '*r  ——i
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Amit az uniótól várhatunk
Lassan úgy vagyunk már az Európai Uniós 

csatlakozással, mint a rendszerváltás hajnalán 
voltunk a „demokratikus piacgazdasággal”. 
Ami szép és jó, az ott van, ami csúnya meg 
rossz, az mind itt. A demokratikus piacgazdasá
gi álomból azóta alaposan felébredtünk. Ha 
nem is vágyjuk vissza a régi rendszert, a mosta
ni sem igazán olyan, mint amit megálmodtunk.

Tanulhatnánk a régi dolgokból. Az uniós csat
lakozás kapcsán is le kellene számolni a rózsa
színű álmokkal és illúziókkal. Maradjunk a rea
litások talaján, azzal a végső konklúzióval, 
hogy mégiscsak jó lesz az nekünk.

Mindezt nem egy újságíró mondja, hanem a 
téma szakértői elemezgették Kecskeméten a 
Friedrich Neumann alapítvány által szervezett, 
agrárgazdaságunk uniós lehetőségeiről szóló ta
nácskozáson.

Finanszírozható-e európai uniós forrásokból a 
magyar mezőgazdaság? - tette fel a kérdést dr. 
Kiss Judit, a Világgazdasági Kutatóintézet fő
munkatársa. A magyar mezőgazdaságból iszo
nyatos mennyiségű pénz, 1100 milliárd forint 
hiányzik. Az agrárágazat sokkal rosszabb hely
zetben van, mint 12 éve, jelenleg 62 százalékát 
termeljük a rendszerváltás előtti mennyiségnek. 
A jövedelmezőség alacsony, a tőke menekül az 
ágazatból. A hiányok pótlására növelni kellene 
a belső támogatásokat, ám ezek csak folyó áron 
emelkednek, reáláron számolva inkább stagnál
nak. A bankok alig-alig hiteleznek, túl kockáza

tosnak találják a mezőgazdasági vállalkozáso
kat. A belső forrás tehát kevés, mondta dr. Kiss 
Judit. Mit várhatunk az uniótól?

A csatlakozás előtti támogatások - Phare, 
SAPARD, ISPA előcsatlakozási alapok - mint
egy 210-260 millió eurót jelentenek évente. A 
felkészülési költségeket ebből le kell vonni. A 
finanszírozás 20-25 százalékos önerőhöz kötött, 
a támogatásért pályázni kell. A termelők egy ré
sze ebből tehát ki fog szorulni, vélte az előadó.

1997-ben Portugália, csatlakozván az unióhoz 
3788 millió euró támogatást kapott, Görögor
szág 5538 milliót. Magyarországnak, még a 
2002-es csatlakozással számolva, 662 milliót 
szánt az unió. Egy EU-beli farmer 2002-ben 
5855 euró agrártámogatást kapna, egy magyar 
agrártermelő csak 853 eurót. Egységes piac, ha
tárok nélkül, de óriási különbségekkel. Ha a be
fizetési kötelezettséget is figyelembe vesszük, 
akkor a 662 millió euró 91 millióra apadna. 
Csatlakozni érdemes, hangsúlyozta dr. Kiss Ju
dit, de azokkal az illúziókkal, hogy a magyar 
mezőgazdaság finanszírozható az EU-s forrá
sokból, le kell számolni.

Dr. Vajda László, az FVM Európai integrációs 
főosztályának vezetője sem csupa biztató dol
got mondott előadásában. A magyar gazdák 
köztudottan nem kedvelik az adminisztrációt, 
ám aki támogatást szeretne, annak bele kell tö
rődnie az uniós bürokráciába. El kell fogadnunk 
azt is, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség

számít. Az unió közös agrárpolitikájában egyre 
nagyobb teret kap a környezet- és tájvédelem, a 
vidék megőrzése, a fogyasztó védelme. A direkt 
támogatások csökkenni, a vidékfejlesztésre és 
az agrár-környezetvédelemre fordított támoga
tások pedig nőni fognak.

Dr. Varga Gyula számos olyan problémát ve
tett fel, amit az uniós csatlakozásig meg kellene 
oldanunk. Magyarországon van agrárpiaci rend
tartás, de nem működik, az unióban erősödött az 
egészségügyi kontroll, nálunk szűkítették a há
lózatot. Súlyos gond az érdekvédelem megbé
nulása, a bizalom elvesztése. Hiányos a gazdák 
termelési szakismerete. A szervezettség hiánya 
talán a leggyengébb pontunk. A termelés kon
centrációja nagymértékben elmarad az uniós át
lagtól. Az állattenyésztés jelenlegi állapotát te
kintve, a legszerényebb kvótát is nehezen tud
nánk teljesíteni. Magyarországon nagyon sok 
olyan kicsi agrártermelő van, aki az unióban 
nem számíthat támogatásra, ők tehát vesztesek 
lesznek.

Pete Nándor, a Külügyminisztérium főosz
tályvezető helyettese úgy vélte, az unió tart at
tól, hogyan fognak a szegény, a játékszabályo
kat nem ismerő kelet-európai jelentkezők beil
leszkedni a kialakult viszonyokba. A jelenlegi 
tagországoknak az a célja, hogy az unióban ki
alakult egyensúlyt az új belépők ne borítsák fel. 
Dr. Varga Gyula szerint úgy tűnik, az EU-orszá- 
gokban élő gazdák tőlünk, mi viszont az uniótól 
félünk. A tapasztalatok azonban azt mutatják, 
eddig minden új belépés esetén kölcsönösen 
nyertek a felek. -m-

•  •

Ot patkó a csúcs
Meglepődik a lovak iránt érdeklődő ember, ha átböngészi a Ma

gyar Lovas turisztikai Szövetség kiadványát, amely a hazai minősí
tett lovas turisztikai szolgáltatókról kézült. Itt, Bács-Kiskun megyé
ben nekünk úgy tűnik, egymást érik a lovastanyák és fogadók. A 
szép kiállítású füzetben mégis csak tizenhat reprezentánsa került be 
e területnek a Duna-Tisza közéről.

A szövetség 1999-2000-ben mérte fel a lovas turizmussal foglalkozó 
vállalkozásokat az országban. Csillag helyett itt patkó jelzi a színvona
lat. Valószínűleg a kecskemétiek nem csodálkoznak, hogy a Tanyacsár
da vagy a Gerébi Kúria öt patkóval szerepel a kiadványban. A minősíté
si rendszer elég bonyolult és szigorú, többféle kritériumnak kellett meg
felelni. Nemcsak a környezeti adottságokat, a szállás kulturáltságát, a 
szolgáltatások sokszínűségét, hanem a lovak elhelyezését, felkészítettsé
gét, kondícióját, a lovas oktatók, gondozók képzettségét is minősítették. 
Egy némely Kecskemét környéki lovastanyára gondolva, ez nem is lehe
tett olyan könnyű. Sajnos, nálunk még mindig jellemző, hogy mindenfé
le képzettség nélkül kezd valaki lovas vállalkozásba, és annyit ért az ál
latokhoz, mint tyúk az ábécéhez. Nincs szomorúbb látvány, mint a taka
rosán megépített panzió, vendéglő mellett rogyadozó istálló, pokróc-aj
tóval, ápolatlan, soványka lovakkal.

De bízzunk benne, hogy ez már csak a sötét múlt.
Bár Kiss Zoltán, a szövetség regionális képviselője 

azt mondja, minden régióban, így nálunk is akadtak, 
akik az egypatkós minősítést sem érték el. Voltak név- 
leg létező vállalkozások is, amelyek "telephelyén" a 
szövetség munkacsoportját csak egy nagy fehér kutya 
fogadta. Belépni a szövetségbe, és bekerülni a kiad

ványba, természetesen, nem kötelező. De a jövő mégiscsak efelé mutat, 
amit a vállalkozások is éreznek. Ezt bizonyítja, hogy a következő kiad
ványban már kétszer ennyien kívánnak megjelenni. A csikós-gulyás ro
mantikának vége, mondja Kiss Zoltán. A vendégek a komplettebb szol- 
galtatast kérik, s e területen is egyre inkább csak a minőségi árut lehet 
eladni. Nem véletlen, hogy a Széchenyi-pályázat lovasturisztikai támo
gatásait is az MLTSZ minősítéséhez kötik. A szövetség szeretné elérni, 
hogy a jövőben az ilyen vállalkozásokat csak megfelelően képzett szak
ember üzemeltethesse. m



MONA LISA BAJUSZA
Alkotás és emlékezet

Valóban gátolja kortárs építészeinket al
kotó munkájukban a régi házak megléte? 
Furcsa kérdés. De egyáltalán: mit lehet 
kezdeni a helyben talált épített világgal 
nagy általánosságban? Szabad-e bajuszt 
rajzolni a Szépséges Hölgy képére?

Ne tekintsük most a vitatott szabályokat, 
próbáljunk a magunk esze szerint okos
kodni! Nincs helyem annak igazolására, 
hogy a tudományos igényű épületkutatás 
és konzerválás a hétköznapi élettel szoros 
összefüggést tart, sőt arra sem, hogy ösz- 
szeegyeztethetőségüket beláttassam. Csu
pán arra próbálok rámutatni, miért érde
mes megpróbálni a dolgot.

Tetszik vagy sem, házaink sorsa a mien
kével közös. Hiába szeretnénk magunknak 
különb elbánást. Keletkezünk, változunk, 
elpusztulunk. Mindennek van előzménye 
és valamilyen örökséget mindenki hagy 
maga után. Ha szeretnénk is, nem tagad
hatjuk le a múltat és nem tehetünk bármit 
következmények nélkül.

Úgy érezhetjük, hogy szükségtelen min
dent megőrizni. Enyésszen el véglegesen, 
ami rossz volt vagy érdektelen! Az embe
ri elme tele van elfojtott emlékekkel, 
amikről a legkomolyabban gondoljuk, 
hogy álmunkban se jöjjenek elő. Csak
hogy előjönnek. A lélekdoktoroknak pedig

az a dolga, hogy felszínre hozzák ezeket 
az elsüllyesztett roncsokat és újra a megfe
lelő összefüggésbe helyezzék, mert csak 
ennek következtében tudhatjuk a jelenün
ket mintegy hozzáépíteni korábbi valónk
hoz.

Hasonlóképpen gondolom, hogy a város 
művi környezetében az ellentmondások 
elkerülése attól remélhető, ha mind mé
lyebb ismeretekkel bírunk felőle. Általá
ban ugyanis nem lehetséges "tiszta lapot" 
nyitni. A település egésze nem korlátlanul 
gyarapítható könyvtár, hanem behatárolt, 
véges terület. Anélkül, hogy a morfológiai 
(alaktani), funkcionális és egyéb összefüg
géseket világosan látnánk, olyan rombolá
sokat végezhetünk, amelyek okkal kiala
kult, sikeresen működött struktúrákat tö
rölnek el.

Természetesen az átlagos építtető, aki 
mellé most odaértem a tervezőt is, nem 
rendelkezhet egyetemes tudással. Fontos 
azonban, hogy korlátáit belássa: nem az a 
baj, hogy építészeinknek nincs művészet- 
történeti képzettségük és sohasem hallot
tak pl. hermeneutikáról, hanem ha ezt nem 
is akarják beismerni.

Mert hát tényleg fölösleges ahhoz tudós
nak lenni, hogy az ember bekapcsolja a 
vasalóját. Szétszerelni mégsem tanácsos, 
mivel a hálózati áramkör másik végén ott

a paksi atomerőmű. Önző figyelmetlensé
günkben sokszor űzünk veszélyes játékot. 
Annak eldöntése azonban, hogy mikor 
maradunk biztonságos talajon, nem halad
ja meg mindennapi képességeinket. Azok
ban a ritkább esetekben, amikor különle
ges szakismeretekre van szükség, nem 
átallunk segítséget kérni.

Alkalmazkodni még nem opportuniz
mus. Saját egyéniségünk sem független az 
ezernyi hatástól, ami kialakította és éri nap 
mint nap. Nincsen az az őstehetség, mely 
csorbái szenvedne, ha érzékenységgel pá
rosul, sőt inkább azt tekinthetjük ihletett 
alkotónak, aki a mások számára alig észre
vehető széles összefüggéseket csodaszerű 
mértékben képes föltárni.

Tudomásul kell vennünk, hogy kialakult 
környezetünk mentálisan és érzelmileg is 
közvetlenül mihozzánk tartozik, ebből kö
vetkezőleg megfelelő bánásmódot érde
mel. Az emberek túlnyomó többsége fel
menőit tiszteli, hajlott korukban is gon
dozza és nem jut eszébe azt mondani, 
hogy korszerűtlenek vagy gazdaságtala
nok. Nem tekintjük tehát akadálynak őket 
és nem húzunk bohócsipkát a fejükbe.

írta: 
Hajdú István

műemléki felügyelő

____ - _______ -.__d------------ ,------

Egy, még eredetinek nevezhető polgárház és annak „korszerűsített” változata a Bethlen körúton.

Gondolkodók klubja

A Gondolkodók klubja első összejövete
lére Moldova Györgyöt hívták meg a szer
vezők. A Katona József Könyvtártól erre 
az alkalomra bérbe, vették a nagytermet, s 
csodák csodája, szinte zsúfolásig megtelt a 
nemritkán 10-20 érdeklődőtől pironkodó 
szála. S ami külön érdekesség: a 4-5 szo
kott kecskeméti előadás-látogatón kívül 
csupa fiatal hallgatta az előadót. Moldova 
természetesen "hozta magát", mint ez szo
kott tőle, legfeljebb azért irigyelhetjük az 
írót, hogy semmit sem változott az elmúlt 
negyven évben (az utolsó tízben sem). 
Megfog egy témát, körüljárja, elmélyül 
benne, átvágja, átrágja magát rajta, aztán 
előáll egy riport-könyvvel, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Jelenleg is dolgo
zik, köszöni mindenki érdeklődését.

A klub szervező-titkári feladatkörét ellá
tó Kormos Ferenctől (képünkön) tudako
zódni próbáltunk az alakuló közösség cél
jairól, a csoport nagyságáról. Kedvesen 
hárította él az érdeklődést, csupán annyit 
árulva el magukról: mindannyian fiatalok, 
Kecskeméten, vagy a környékén dolgoz
nak. S az a céljuk, hogy a gondolkodó kor
társaiknak adjanak "muníciót" az emberi 
elme felszikráztatásához.

Köszöntjük az ifjú társaságot, reméljük 
még hallunk róluk. Ha hívnak, szívesen 
megyünk rendezvényeikre. Már csak an
nak okán is, hogy manapság különlegesen 
jóleső érzés gondolkodó, gor^olkodni 
akaró ifjakkal találkozni.

Döntés után
Tanár úr, Önnek volt igaza!

Igen Lelkes tanár úr, Önnek volt iga
za, mikor szegedi főoskolán a rajz, a vi
zuális nyelv és a művészetek tanításá
nak fontosságát érzékeltette a követke
ző mondattal:

- Képzelje el, hogy abból a kisgyerek
ből, akit magácska tanít, tanácselnök 
lesz, és neki kell majd dönteni a falu 
sorsáról, beruházásokról, leendő épüle
tekről. Ha rosszul vagy sehogy sem ta
nította meg például a térelrendezést, ez 
az ember rossz terv mellett fog dönteni.

Igaza volt, bár a tanácsi rendszer már 
a múlté és a mostani megyei önkor
mányzat tagjait nem én tanítottam, de 
az biztos, hogy a művészetekhez nem 
sokan értenek közülük. Erről persze 
nem csak ők tehetnek, hiszen a rajz, 
vagy ahogy manapság mondják a vizu
ális kultúra a magyar oktatás perifériá
ján volt, és (elnézve a kerettantervi óra
számokat) még ott is marad. Gimnáziu
mi tanárként naponta azzal kellett 
szembesülnöm, hogy jogásznak, köz
gazdásznak, egyáltalán értelmiséginek 
készülő diákok kérdőjelezték meg en
nek a tantárgynak a létét is, mert ők 
nem is akarnak művészek lenni. Csak
hogy döntéshozók még lehetnek. Bár 
azt gondolná a magamfajta tanárember, 
hogy ha nem ért valamihez egy képvi
selő (hiszen már nem a polihisztorok 
idejét éljük), akkor meghallgat egy-két 
szakembert, akik értenek ahhoz a témá
hoz. De nem ezt tapasztaltam a Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzati köz
gyűlésen, mikor a képviselők nagy 
többséggel megszavazták a Nemzetközi 
Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Zo
máncművészeti Alkotóműhely jogutód 
nélküli megszüntetését, valamint egy 
új, öszvér jellegű közhasznú társaság 
létre hozását. Bizonyossá vált számom
ra, hogy ezek a képviselők talán soha

semjártak e két intézményben, hogy fo
galmuk sincs arról, mi a különbség a 
kerámia és a zománc között, illetve ar
ról sem, hogy a két műhelyben milyen 
szellemben dolgoznak.

És hiába szerepelt a papíron, hogy 
egyeztetések előzték meg az előterjesz
tést, erről senki sem tud.

Kit kérdeztek meg? Ha azt akarják, 
hogy tartsa el magát az NKS, akkor mi
ért szakították le a nyereséget hozó ke
rámia alapanyagokat, eszközöket, gépe
ket gyártó üzemrészt? Ugyanakkor az is 
kiderült számomra, hogy akármennyire 
is gazdasági szempontok szerint hozták 
meg e döntést, számolni, logikusan 
gondolkodni sem tudnak.

Hiszen, ha végig gondoljuk, milyen 
jogi következményei lesznek ennek 
(végkielégítések, szerződések felbontá
sa a Nyugat-Magyarországi Egyetem
mel vagy Kecskemét Megyei Jogú Vá
rossal), semmiképpen sem lesz pénz
ügyileg kifizetődő, nem is beszélve a 
szellemi rombolásról. Amikor hatalmas 
pénzeket különítenek el mind országos, 
mind megyei, városi szinteken a "jó hí
rünkre", a turizmus fellendítésére, ak
kor talán nem kellene a jó hírünket kel
tő, nagy múlttal rendelkező és egyéb
ként jól működő intézményeket meg
szüntetni, összevonni. Bács-Kiskun 
megye pontosan ezektől az önkormány
zati alapítású és fenntartású művészeti 
alkotóműhelytől volt más - különb? - a 
többinél

Szívesen tartanék egy művészettörté
neti kurzust az önkormányzati képvise
lőknek, de akár matematika korrepetá
lást is vállalok!

Mészáros Marianna tanár,
az NKS ügyvezető titkára

(A témára - az összes érintett megkér
dezésével - a közeljövőben visszaté
rünk)
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Hálás köszönet

A kecskeméti Fodor család jelentős ösz- 
szegű adományának köszönhetően négy új 
infúziós pumpával gyarapodott a Kecske
méti Megyei Kórház Koraszülött- és 
Gyermekosztálya.

A család ezzel is szerette volna háláját 
kifejezni az osztály dolgozóinak azért,

amiért István és Vajk kisunokáik gondozá
sát születésüktől a mai napig odaadással és 
hozzáértéssel tették. Az ünnepélyes átadá
son a családtagokon kívül részt vett és kö
szönetét mondott dr. Zombor Gábor fő
igazgató, valamint prof. dr. Temesvári Pé
ter osztályvezető főorvos.

Pálm aház KKE
A pálmát és a köny

vet a "Crescit sub pon- 
dere palma", azaz "Te
her alatt nő a pálma" 
felirat futja körül a 
Kecskeméti Reformá
tus Kollégium Gimná
ziumának címerében.

A Gimnáziumban 
2000. október 24-én 
néhány diák, öregdiák, 
szülő és tanár "Pálma
ház" Kulturális Köz
hasznú Egyesület né

ven civil szervezetet hozott létre.
Pálmaház, mert egy pálmaházban meg

teremtik a feltételeket a növendékpálmák 
fejlődéséhez a számukra egyébként kedve
zőtlen éghajlati adottságok között is. Az 
Egyesület így szeretné a Gimnázium diák
jainak és velük együtt minden érdeklődő
nek biztosítani az emberi gazdagodás 
mindazon lehetőségeit, melyek a szellemi 
fejlődéshez, továbblépéshez szükségesek.

Kulturális, mert az Egyesület közéleti 
beszélgetéseket, író-olvasó találkozókat, 
tudományos ismeretterjesztő szinten álló 
természet- és társadalomtudományi, vala
mint teológiai előadásokat szervez, elő
adóművészeknek fellépési, fiatal alkotók
nak bemutatkozási lehetőséget biztosít, ki
állításokat rendez. Feladatául tűzte ki, 
hogy segíti a diákok iskolán kívüli nevelé
sét, művelődését a különböző kultúrák 
megismerése és megértése, a környezet 
védelme, az erőszak elutasítása és a de
mokrácia tanulása érdekében. Az Egyesü
let nyitott minden olyan eszme felé, amely 
a keresztyén és a nemzeti értékek, hagyo
mányok tiszteletben tartása és ápolása, va
lamint amely az emberi kapcsolatok kiüre
sedése ellen száll síkra.

Közhasznú, mert rendezvényei nyitottak 
és ingyenesek minden érdeklődő számára; 
s mivel jogi értelemben is közhasznú, az 
Egyesület működéséhez felajánlott támo
gatás csökkenti a felajánló adóalapját.

Egyesület, mert ez a szervezeti forma te
szi lehetővé, hogy a programok szervezé
se során diáktagjai is elsajátítsák és gyako
rolják azon készségeket és képességeket, 
melyek az önálló véleményalkotáshoz és a 
másokkal való együttműködéshez, együtt
gondolkodáshoz szükségesek.

A megalakulást követő első rendezvé
nyünk 2000 decemberében volt, Kiss Zsu
zsanna tanárnő, valamint a Gimnázium di
ákjai, Csornák Melinda és Székely Gábor 
Jókai-előadásait hallhattuk. Egyben meg
nyitottuk a Petőfi Irodalmi Múzeum és a 
kecskeméti Katona József Emlékház szak
mai segítségével létrehozott Jókai Emlék- 
kiállítást, ahol az említett közintézmé
nyektől kölcsönkapott, igen értékes kiállí
tási anyagot másfél hónapon át tekinthet
ték meg az érdeklődők.

2001. február 21-én Szendrő Szabolcs 
hegymászó volt vendégünk A Börzsönytől 
a Himalájáig című előadásával.

(írásunk a 15. oldalon)

Szeretettel várunk mindenkit soron kö
vetkező programjainkra is:

április 1. (vasárnap) 17 óra Illyés Kinga 
előadóestje. Április 25. (szerda) 17 óra 30 
perc dr. Szónoky Miklós geológus Ásvá
nyok, kőzetek és az európai kultúra című 
előadása.

Az Egyesület rendezvényeinek állandó 
színhelye az Újkollégium díszterme, s az 
előadások ideje alatt - gondolva a kisgyer
mekes családokra - játszóházat szervezünk 
a 3-10 éves gyerekek számára.

Nemzetközi Kerámia Stúdió Múzeuma

Kiállítások
Március 8 - március 18. - kiállítás Nam Jung lm koreai keramikus anyagából. 
Március 8 - április 15. - "Úton" tematikus kiállítás az NKS gyűjteményéből a 

Tavaszi Fesztivál keretén belül
Március 22 - április 22. - "Jönnek a külföldiek" -Kelet és Nyugat találkozása- a má

sodik öt év (1981-1985)
Dokumentumok az NKS történetéről 
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EGY ÚR DÁNIÁBÓL
T hom as B erntsen  
a D án K ulturális  
Intézet vezetője

Tíz éve él Kecskeméten. A hazánkba ér
kezett dán csoportoknak, lelkesedéssel, szé
les gesztusokkal mutatja be a várost, úgy 
ahogy csak azok az emberek tudják meg
tenni, aki ismerik a környezetükben lévő 
épületeket, fákat, embereket. Az intézet 
rendezvényein, Berntsen úr szíves házigaz
da, akit az látogatók jelenléte örömmel tölt 
el, és érdeklődéssel fogadja véleményüket. 
A beszélgetés közreadásával, a Dán Kultu
rális Intézet munkáját kívánjuk bemutatni, 
" az olvasói kíváncsiság" kielégítése érde
kében.

- Mikor határozták el Dániában, hogy Kul
turális Intézetet létesítenek Magyarországon 
és miért Kecskemétre esett a választás?

- 1992 elején vetődött fel az intézet létesíté
sének az ötlete, érdekes módon, a többi intéz
ménytől eltérően, egyes emberek^összefogá- 
sának köszönhető, hogy Kecskeméten dolgoz
hatunk, A többi intézet alapítását minden eset
ben felső színtű döntések előzték meg.

- Hogyan határozták meg hazájában az in
tézet feladatát?

- Az elsődleges cél az volt, hogy az emberek 
Figyelmét felhívjuk, arra, hogy létezik egy kis 
ország Európában, melyet Dániának hívnak. 
A bemutatás, a kapcsolatteremtés csak egy ré
sze a feladatainknak, a másik nagyobb része 
az, hogy bemutassuk Dániában, hogy a nagy 
országok - Németország, Franciaország, Ang
lia mellett - létezik egy másik kis ország Eu
rópában, Magyarország.

- Két ország között kulturális kapcsolat jött 
létre, az Ön megbízatása, lehetó'vé teszi, hogy 
hosszú távú terveit is megvalósítson munká
ja során?

- A Dán Kulturális Intézetek központja Kop
penhágában működik és a kuratóriumának én 
is tagja vagyok, így magam is láthatom, hogy 
melyek azok az intézmények, amelyeket érde
mes fenntartani. Állíthatom, hogy a kecske
méti intézmények biztosított a jövője.

- Hány Kulturális Intézetet működtetnek 
Európában?

- Nyugat-Európában há
rom van: Angliában, a Be
nelux államokban egy és 
Németországban, Közép- 
Kelet-Európában öt műkö
dik, ebből három a Balti ál
lamokban, és egy-egy Len
gyelországban és Magyaror
szágon.

momra, hogy ezt a munkát érdemes folytatni 
és ők beszéltek rá, hogy továbbra is Kecske
méten maradjunk. Sajnos a gyerekek tovább
tanulása miatt még is haza kellett költözniük. 
De nem vagyunk sokat távol egymástól, mert 
az iskolai szüneteket, a szabadságukat Ma
gyarországon töltik és én, amikor a magyar 
csoportok számára tanulmányutat szervezek, 
akkor kísérőként velük tartok, és olyankor a 
családommal lehetek. Ők ma már, egyféle 
nagyköveti feladatot is ellátnak, a fiam egy 
magyar iskolába szervez tanulmányi kirándu
lást, és a közeljövőben 100 társával együtt ér
keznek Magyarországra. A feleségem munka
helyén is a kiépültek a magyarországi kapcso
latok.

- Kecskemét érdeklődő' polgárai, minden 
évben kézbe vehetik az intézmény munkáját 
összegező' kiadványt. A 2000. év, melyik ese
ményét tartja a legjelentó'sebbnek a Dán Kul
turális Intézet életében, és 2001-ben, melyik 
kezdeményezésük sikerére számít?

-  Az elmúlt évben jóval több magyar szak
embert tudtunk kiküldeni Dániába kéthetes ta- 
nulmányutakra, amelyre a támogatások meg
szerzése sok munkát jelentett. Az idén is eze
ket a tanulmányutakat emelném ki, mert eze
ket tartom a legértékesebbnek. De bízom ab
ban is, hogy mivel több dán kiállítást rende

- On, 1992 október elseje 
óta vezeti a Dán Kulturális 
Intézetet, melyik az terület, 
ahol a legeredményesebben 
tudja a dán és a magyar 
kultúra értékeit közvetíte
ni?

- Számomra az a legfonto
sabb, hogy a dánok és a ma
gyarok találkozzanak, mert 
ekkor nyílik lehetőségük ar
ra, hogy megismerjék azt, 
hogy hogyan élnek saját or
szágukban, milyen nemzeti szokásaik vannak, 
hogyan telnek el napjaik, mit csinálnak sza
badidejükben.

Nagyon sokan, hosszú ideig úgy gondolták, 
hogy a kultúra és a művészetek megismerésén 
keresztül: a kiállítások megtekintése, a köny
vek olvasása, elvezethet az értékek megisme
réséhez. Én ezzel szemben azt vallom, hogy 
az ember közötti találkozások megteremtése, 
a legfontosabb része ennek a munkának.

- Ön, kiváló kapcsolatteremtő', a baráti- és 
kulturális együttműködések során, a magyar 
embereknek, melyik tulajdonságát tudta a 
legjobban kamatoztatni?

- Ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor 
a nyitottságot említeném. Az első pillanattól 
kezdve éreztem azt a segítőkézséget, amelyet 
nagyon sok országban nélkülöztem, mert egy
szerűen nem lehetett az emberek közelébe ke
rülni.

- A közösségi kapcsolatok céltudatos alakí
tása mellett engedje meg, hogy a magánélet
éhez kötődő kérdést is megfogalmazzak: ho
gyan sikerült ráhangolnia családját, arra 
hogy Magyarországra költözzenek és hogyan 
érzik magukat Kecskeméten?

-  1992-ben, amikor idekerültem, akkor a 
megbízatásom csak félévre szólt. Hat hónap 
eltelte után a családom fogalmazta meg szá-

Plakátfal a bejáratnál

zünk az idén, ezek sok embert vonzanak az 
intézetbe.

- Nagyon jelentős Kecskemét és úgy vélem 
a két ország életében is, hogy létrehozták a 
Dán Kulturális Intézet Egyesületét, amely a 
rokonszenvező- és a kultúra iránt érdeklődő 
emberek összejöveteleire lehetőséget nyújt. 
Hogyan alapították meg az egyesületet?

- A kecskemétiek kerestek meg ezzel az öt
lettel, hogy hozzunk létre egy egyesületet. Na
gyon örültem a felvetésnek és főleg annak, 
amikor láttam, hogy milyen sokan jelentkez
tek. Mielőtt ide kerültem volna intézményve
zetőnek, otthon egy Dán-Magyar Baráti Kört 
hoztunk létre, melynek hasonló volt a célja, és 
a két ország között ez által alakult ki a kapcso
lat. Úgy gondolom, hogy a két egyesület meg
léte és működése tartalmas együttműködést 
fog eredményezni a jövőben.

Thomas Berntsen intézményvezető ez évben 
is közreadta a Dán Kulturális Intézet beszá
molóját, melyben konferenciák, tanfolyamok, 
tanulmányutak, látogatások, találkozók, elő
adások, kiállítások, zenei és színházi előadá
sok történéseit összegezi, és melyek száma és 
látogatottsága hiteles képet ad az intézmény 
kulturális tevékenységéről.

A beszélgetést Dene Orsolya tolmácsolásá
val lejegyezte: Daróczi Kiss Márta

Gerle Margit és 
Benes József

Úgy adódott, hogy a Vacsi-köz kül
ső kinézetére sokat adó, többtízmil
liós házai között autózva jutottunk 
ki soron következő interjúnk szín
helyére, Benes József és Gerle Mar
git művészházaspár városszéli ott
honába. Nem kellett nagy szemrevé
telezés ahhoz, hogy nyilvánvalóvá 
váljon: a tízemeletesek tövében, a 
nagyforgalmú út mentén tanyasias 
idillt idéző mogyorófás kis udvar, a 
fehérre meszelt, puritán berendezé
sű ház lakói más értékrenddel bír
nak, mint szomszédaik. Az érvénye
sülés más, még kitaposatlan útjait 
keresik s vállalják fel.

Gerle Margit:

- Az Alföldön születtem, s bár egyetemi 
tanulmányaim a fővárosba szólítottak, 
visszatérve párommal Szegeden kezdtünk, 
ideszületett a fiam, majd egy másik alföldi 
város, Kecskemét lett az otthonunk. Ez a 
táj életem természetes közege, s amikor 
azt mondom, művészi mondanivalómat il
letően a természeti világ megóvásának 
szándéka vezet, ez is valahonnan innen 
eredeztethető. Amikor Szeged után ezt a 
kis kecskemétszéli házat megtaláltuk, nem 
volt a környéken más, csak pusztaság. 
Ahogy mi - mostmár kitörhetetlenül - be
leestünk a fölénk építkező város csúnya 
csapdájába, úgy emészti fel levegőt adó 
életterét kérlelhetetlenül a terjeszkedni vá
gyó ember. Egyszer statisztikát olvastam 
arról, hogy hány négyzetméter parkoló 
van, s ehhez képest hány négyzetméter az 
ember lakó- és élettere. Elképesztő az 
arány eltolódása.

- UNESCO - Aschberg ösztöndíjas
ként három hónapot töltött az elmúlt év 
őszén Hollandiában.

- Korábbi ösztöndíjas külföldi tartózko
dásaim, a Római Magyar Akadémia ösz
töndíja, Finnország, Spanyolország és 
Csehország után ez az első olyan ösztöndí
jam, melyet többlépcsős továbbjutásos 
rendszerben két nemzetközi zsűri végső 
döntésének értelmében kaptam meg a ma
gyar képzőművészek közül elsőként. A 
pályázat alapfeltétele volt az egyetemi 
szintű szakirányú végzettség és az angol 
nyelvtudás. Ideális, magas szintű technikai 
háttérrel, pl. számítógépes vezérlésű ke
mencék segítségével folytattam arra vo
natkozó alapkutatásaimat, hogy a papír és 
porcelánfelületek ötvözése milyen módon 
tágíthatja a művészi kifejezés eszköztárát. 
Vissza-vissza térő témám továbbra is a nö
vények, állatok védelme, végső soron az 
ember védelme - önmaga ellen.

- Érték-e magánemberként vagy mű
vészként jóértelemben vett meglepeté
sek Hollandiában?

- Ez a fantasztikusan jól szervezett or
szág, amelynek például tökéletesen kiépí
tett vasútvonala inkább egy országnyi 
metróhálózatra emlékeztet, csöndes gaz
dagságban, látványos külsőségek nélkül 
éli életét. Ugyanakkor szemlátomást nyíl
tan élnek. Az ablakokon nincsenek függö
nyök, zavar nélkül élnek mások szeme lát
tára. Ami fontosabb: épp ilyen nyíltak tár
sas kapcsolataikban is. Szinte minden al
kalmat megragadnak a családi, baráti 
együttlétre. Ami nálunk szokatlan: az ut
cákon késő estig kisebb-nagyobb csopor
tok társalognak, sietség nélkül beszélik 
meg mindennapi dolgaikat. Jó érzés tudni, 
hogy a növekvő anyagi jólét nem feltétle
nül vezet elidegenedéshez. Náluk egyér
telműen a az egymáshoz közelítő tenden
ciákat erősítette meg. A művészek társa
dalmi megítélése is más, amit mi sem bi
zonyít jobban, minthogy a művésztelepen

H l  ■ H l  I jpls

Gerle Margit alkotása az Északi-térfal OTP-jében
kívül is 84 ajánlóka
talógusban szereplő 
műterem van a 
kecskemétnyi város
ban, melyek a kijelölt 
"nyílt napon" bárki 
által látogathatók.
Mind a szám, mind- 
pedig a mindkét rész
ről való pozitív hoz
záállás irigyelhető 
képet mutat a holland 
kisváros pezsgő mű
vészeti életéről.

- A sorsfordító elhatározást 
életének milyen állomásai kö
vették?

- Csak jelzésszerűen szólnék 
a kezdés nehézségeiről. Na
gyon sok különmunkát - zsáko
lást, óraadást - kellett elvállal
nom, hogy tanulmányaim 
anyagi fedezetét biztosíthas
sam. így nemcsak erkölcsi elis
merést, hanem jelentős anyagi 
segítséget is jelentett az utolsó 
évben egy ösztöndíj elnyerése, 
aminek következtében pályá
mat egy kétnyelvű városka, 
Zenta magyarul is oktatni tudó 
rajztanáraként kezdtem. Szin
tén nem akadályoztak nyelvi és 
megélhetési nehézségek abban, 
hogy külföldi tanulmányutakra 
vállalkozzam. Közel egyéves 
párizsi tartózkodásom a művé
szi útkeresés legjelentősebb

- Régen a kerami- 
kusságról mindenki
nek a fazekasság jutott az eszébe. Ezzel 
szemben Önt a kerámia építészetbeli 
felhasználása is kiemeli a hagyományos 
alkotók sorából.

- A közösségi terek díszítésére - bankok
ban, éttermekben, házasságkötő teremben 
- alkalmazott falikerámiáim tanúskodnak 
arról, hogy igenis helye van ennek a belső- 
építészetben, de magánlakások esetén is 
bármikor kivált a művészi igényű falik
erámia egy kommersz csempeburkolatot 
azzal a plusszal, amekkora erőteret hoz 
létre a lakásban. Márpedig egy ilyen, több 
esetben monumentális, termet uraló mű
tárgyba én nagyon sok erőt, energiát, szép
séget fektetek bele.

Benes József:

- Segítette-e gyerekkori kötődés a pá
lyaválasztását?

- A családban az egyik nagybácsi volt az, 
aki asztalosmesterként amatőr szinten táj
képeket festegetett. Gyerekfejjel évekig 
láttam nagyapámnál ezeket a képeket be
keretezve szobája falain és végig a folyo
són, mégis úgy gondolom, nem ezek ha
tottak rám elsősorban. Sokkal inkább szá
mítanak a gének. Az a velünkszületett haj
lam, aminek jelentkezése mindig érdekes 
vizsgálódás tárgya lehet egy családban. 
Bár nővérem és férje nem éreztek maguk
ban még minimálisnak mondható művészi 
indíttatást sem, fiukat Belgrádban az Ipar- 
művészeti Főiskola elvégzése után azon
nal docenssé választották, olyan ígéretes 
tehetségnek bizonyult. Jelenleg Kanadá
ban élő iparművész. Én, amióta az esze
met tudom, festő akartam lenni. Szüleim 
eleinte próbáltak egy gyakorlatiasabb pá
lyára terelni úgy, hogy a mindig osztályel
ső "ötös"- rajzjegyű fiú tehetsége is érvé
nyesülhessen. így történt, hogy először az 
építészeti szakra írattak be, ahonnan én, 
eleinte be sem vallva, a Belgrádi Képző- 
művészeti Akadémiára festő, illetve (négy 
szemeszteren) grafika tanszakára kértem 
át magam.

Benes József: Euthanázia
színtere volt. Szülőföldem kiállításai után 
1973-as londoni bemutatkozásom alkal
mával jegyeztek először nemzetközi szin
ten. 1978-tól élek Magyarországon. Tizen
egy éven át Szegeden, majd megközelítő
leg ugyanannyi ideje Kecskeméten.

- A Munkácsy-díjas művész alkotó
munkája mellett hatéven át a Magyar 
Grafikusművészek Szövetsége elnöke
ként, ezt követően a Magyar Képző- és 
Iparművészeti Társaságok Szövetsége 
alapító tagjaként és számos más tiszt
ségben folyamatosan lát el társadalmi 
funkciókat.

- Mindig éreztem a művész ezirányú fe
lelősségét. Kecskemétre érkezve első éve
im egyik fontos teendője volt, hogy né
hány hasonló gondolkozású barátommal 
megalapítsuk a városban és környékén élő 
művészek számára szakmai közösséget, 
bemutatkozási lehetőséget biztosító Mű
hely Művészeti Egyesületet. A mintegy 
hatvan Bács’megyei alkotót tömörítő 
egyesület rendezvényei, a Téli Tárlat és az 
országosan meghirdetett Kortárs Költészet
- Kortárs Grafika kiállítás-sorozat máig 
sok érdeklődőt vonz. Jelenleg a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram kurátoraként vég
zek közszolgálati munkát.

- A művészeti irányzatok tekintetében 
hová sorolná önmagát?

- Bár sokan sorolnak egyéb kategóriák
ba, modem realista festőnek tartom ma
gam. Az emberi test sebzett, tépett, gólem- 
mé növelt vagy más módon groteszkké 
nyomorított képével, apokaliptikus víziók, 
halálfélelmek megjelenítésével tiltakozom 
a háború ellen. A sorsában tehetetlen 
emberformájú lények agonizálása, az em- 
bemélküli tájak - hasonló
képpen egy rossz álomhoz
- szándékosan keltenek 
rossz érzéseket a befoga
dóban, nyitvahagy va a kér
dést: felébredünk-e?

Irta: Kada Erika



FŐSZEREPBEN
Danyi Judit

Danyi Juditot, a kecskeméti színházláto
gató közönség -és jómagam is- Victor 
Hugó A királyasszony lovagja című tragé
diájában láthatta legelőször. Színpadra lé
pésénél már azonnal meglepetést okozott. 
Addig már elég sok színtársulatnál, elég 
sok rendező által láttam megálmodni ezt a 
csodálatos romantikus drámát, de ilyen fi
atal és törékeny spanyol királynét még 
nem láttam. Danyi Judit filigrán alkata, 
kamaszlányos érzelemkitörései még meg- 
rázóbbá tették Mária sorsát.

A későbbiek során egyre több főszerepet 
osztottak rá a tehetségében bízó rendezők, 
a közönség körében egyre népszerűbbé 
vált, s a szakmai elismerés sem váratott 
sokáig magára, hiszen 2000. december 22- 
én átvehette a Dómján Edit- díjat. A Bo
hóc című előadás előtti beszélgetésből az 
is kiderült, hogy a finom, érző lényből 
időnként ki-kibújik a pajkosság, a csipke
lődő humor is.

- Hogyan került a színjátszás közelébe?
- Már nagyon fiatalon, mindössze 

tizenötéves koromban eljátszhattam a Cél
lövölde című Sopsits Árpád rendezte ma
gyarjátékfilm főszerepét. Az első filmsze
repet aztán követte a többi. A legjelentő
sebb szerepet egy kooprodukcióban ké
szült filmben játszhattam el, amely Nobel 
életéről szólt. A rendező a híres Bergman 
tanítvány, Vilgot Sjöman volt, s a forgatá
sokon megjelent Ingmar Bergman is. No
bel szerepét, a kiváló Tarkovszkij- színész, 
Swen Woltér játszotta, s én Nobel felesé
gének igen összetett jellemét formálhat
tam meg.

- A filmek mellett a színházi szerepek is 
megtalálták.

- Persze. A film főleg a pályaindulást se
gítették. Az Arizona társulata után először 
vendégként szerződtem a Győri Kisfaludy 
Színházhoz, majd Korcsmáros György hí
vására négy évre le is szerződtem, s a vi
lágirodalom nagyszerű szerepeit kaptam 
meg.

- Melyek a legemlékezetesebbek?
- A vörös postakocsi Esztellája, Ágnes, a 

Nők iskolájából, a Liliomfi Erzsikéje, 
Tracy A férfi, akit szeretekből. Goldoni

Legyezőjében két szerepet is játszottam: 
Gianninát és Candidát. A Hamlet kétszere
sen is emlékezetes számomra. A címszere
pet, partneremet Hegedűs Zoltán alakítot
ta, s ellentétben a darab végkifejletével mi 
nem elváltunk egymástól, hanem egymás
ra találtunk, s boldog házasságban is 
élünk. Színpadi partnerként is nagyon sze
retek vele játszani, hiszen mozdulatait, 
szeme villanásait jól ismerem, s a reakciók 
megkönnyebbedhetnek. Tennesse Willi
ams költőien megkapó színdarabjában, A 
vágy villamosában Stellát játszottam. A 
darabbeli Stella kismama, s én is éppen e 
szerep idején néztem anyai örömök elé. 
Az utolsó előadáson én is éppen annyi 
idős kismama voltam (hét és fél hónapos), 
mint a darabban Stella.

- Akkor az anya szerep következett...
- Igen, de forgattam egy sorozatot, ame

lyet a közönség TV a város szélén címmel 
láthatott. Ezután érkeztem Kecskemétre, s 
a Királyasszony lovagjában debütáltam. 
Kicsit izgatott voltam, hogy miként is si
kerül a "visszatérés" a színpadra, de a kö
zönségtől olyan visszajelzéseket kaptam, 
amelyek még több önbizalmat adtak. A 
Kamaraszínházban láthattak még a 
Tartuffe-ben, ahol Elmira voltam, 
Gyurkovits Tibor Háború hármasban című 
darabjában, s a Kazimir és Karoline című 
Ödön von Horvát darabban. Ez a szerep 
különösen közel áll a szívemhez. Karoline 
a darab folyamán nagyon nagy jellemát
alakuláson megy keresztül. A tiszta, ártat
lan lány makacsságának köszönhetően 
kissé romlott "felnőtté" válik. A hősnők és 
naívák mellett egy nagyszerű karaktersze
repet köszönhetek Pozsgai Zsoltnak. Ő 
volt az írója és rendezője a Mert a mamá
nak így jó című komédiának.

- S most Melinda szerepére készül...
- Most tudom csak igazán, hogy ez egy 

igen nehéz szerep, de éppen ebben van a 
varázsa és a szépsége.

- 2000. december 22-én vehette át a 
Dómján Editről elnevezett díjat. A díjat 
odaítélő kuratórium célja ezzel a díjjal a 
Dómján Edit szellemiségéhez, finomsá
gához hű, nagy színházi alázattal rendel
kező színésznőket tűnteti ki.

- Ez nagy szakmai elismerés, s a közön
ség elismerésén kívül most már erre is na
gyon büszke vagyok.

- Nagyon sok lemondással és kudarccal 
já r  együtt ez a pálya. Ön mégis kiegyen
súlyozottságot és vidámságot áraszt ma
gából.

- Én most is és régen is nagyon sokat 
kaptam a családomtól. Nagyon sokat kö
szönhetek Nekik. Meghálálni talán soha 
nem is tudom. Éppen ezért a kislányom
nak, Fanninak szeretnék 
adni valamit abból a meleg 
családi légkörből és szere- 
tetből, amelyet én kaptam 
ill. kapok.

Lejegyezte:
Táj ti István

KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR
Kecskemét, Piaristák tere 8, •  Tel.: 76/500-550 Fax: 76/500-570 

E-mail: kjmk@kjmk.hu Honlap: www.kjmk.hu 
A könyvtár nyitva tartása: kedd - szombat: 10-19 óráig

P R O G R A M A J Á N L Ó
(Információ: 76/500-555)

Március: A HÓNAP MŰALKOTÁSA: Szoboszlay Péter: 100 éve történt. Megtekinthető a 
könyvtári kávézóban.

Március - április: 100 éve született Németh László. Kiállítás a Helyismereti Gyűjteményben, 
megtekinthető nyitvatartási időben.

Március 2-3. péntek-szombat: Internet Fiesta. A könyvtárak a digitális kultúráért. Videokon
ferencia a Magyar Tudományos Akadémia és négy város kapcsolásával. Nyitott napok az 
INFOTÉKÁ-ban.

XVI. KECSKEMÉTI TAVASZI FESZTIVÁL
Március 22. csütörtök 16 óra: Agyőri MŰHELY estje. Vendégeink: Bertók László költő; Jász 

Attila költő; Kalász Márton költő; Lovas Ildikó író; Villányi László költő, főszerkesztő. Házi
gazda: Fűzi László a Forrás főszerkesztője.

Március 28. szerda 17 óra: Vinkler László festőművész. A festőművészről készült monográ
fia bemutatása.

Március 29. csütörtök 17 óra: "A magyarság útja a XXL századba" rendezvénysorozat. A tu
dás szerepe az ezredfordulón. Előadó: Fodor István, az Ericsson vezérigazgatója

G Y E R M E K V I L Á G
(Információ: 76/500-567)

Március 16-23.: KÖNYVTÁRSASJÁTÉK gyermekeknek - felnőtteknek.
Március 24. szombat 9 óra: "Táltospróba” Kisiskolások megyei mesevetélkedőjé

nek döntője

Beszélgetés Őze Áronnal
" A  k itü n te té s  o ly a n , m in t a  b o m b a : fe lü lrő l d o b já k  

és r e n d sz e r in t  h ü ly é t, v a g y  á r ta t la n t  ta lá l el."
"Ez a díj nemcsak nekem szól, ha

nem azoknak a kollégáknak is, 
akikkel együtt játszhatok; mert 
egyedül semmire sem mennék." E 
szavakkal vette át a számára oly 
kedves és megtisztelő Mensáros 
László-díjat Őze Áron, a jelenleg 
kecskeméti teátrumban játszó, 
kecskeméti társulathoz tartozó szín
művész.

- Alig 30 évesen Őze Lajos, Rajz János 
és Mensáros László díjjal büszkélked
het. Mennyire befolyásolják hétköznap
jait, civil életét, valamint művészi pályá
ját a meghatározó színészegyéniségek
ről elnevezett díjak?

- Nem hiszem, hogy a különböző díjak
nak és kitüntetéseknek befolyásolniuk kel
lene gondolatainkat, a saját magunkról al
kotott képet, illetve azt, amit a pályán kép
viselünk. Ezért szakmailag semmilyen be
folyásolásról nem beszélhetek, csupán va
lamifajta visszaigazolásról, hogy érdemes 
folytatni a megkezdett utat.

E mellett persze felerősödött bennem 
egy olyan jóleső és boldogan viselhető fe
lelősségtudat, ami semmiképpen nem nyo
masztó. Sőt. Hiszen ez a felelősségérzet 
mindig arra kötelez és ösztönöz, hogy 
ezentúl még többet és még jobbat, még tö
kéletesebbet nyújtsak és adjak. Ugyanak
kor ezek a "plakettek" Őze Áronra, a ma
gánemberre nagy hatással vannak. Hisz 
mind Öze Lajos, mind Mensáros Lásíló 
olyan meghatározó személyiségei életem
nek, akiktől rengeteget kaptam és akikből 
rengeteget merítettem. S ezek a személyes 
élmények teszik igazán értékessé szá
momra az elismeréseket.

- Melyek azok az emberi és szakmai 
dolgok, amiket egész életre szóló lecke
ként megtanult Mensáros Lászlótól?

- Humor, önirónia, szakmai alázat, minél 
sokrétűbb, nyitottabb gondolkodás; a böl
csesség megszerzéséhez vezető út iránya 
és módja. Már az első találkozásunk alkal
mával hihetetlen humorral, bámulatos ön
kritikával, bölcsességgel teli légkört érez
tem körülötte, ami a margitszigeti sétáink 
során még inkább kiteljesedett. Az első 
közös munkánk is felejthetetlen élmény
ként él bennem. Kezem, lábam össze
akadt, a térdem is remegett, a hangom sem 
működött, amikor első gyakorlatos évemet 
töltve a Nemzeti Színházban, belekezd- 
tünk Thomton Wilder: A mi kis városunk 
című darabjának színpadra állításába. A 
darabot Laci bácsi rendezte. Nem tetszett 
neki semmi a játékomból, így minden

egyes szünetben mehettem raportra az öl
tözőjébe, ahol ő a kis tükre előtt ülve 
mondta, mondta a kifogásait. De ez így 
volt jó. Az önirónia egyébként apámtól 
sem állt messze, hiszen éppen az elismeré
sekkel kapcsolatban mondta mindig, hogy 
"a kitüntetés olyan, mint a bomba: felülről 
dobják és rendszerint hülyét, vagy ártat
lant talál el."

- Mindig mindenki elmondja, hogy a 
színház s a színész örök érvényű felada
ta tükröt tartani az embernek, a termé
szetnek. De vajon ezen túl mennyire ér
zi felelősségének - különösen egy Men- 
sáros-díjjal kitüntetett művész -, hogy a 
mai sikerorientált világban a jelentékte
lennek tűnő, sikertelennek mondott em
berek ne érezzék magukat elveszettnek, 
sőt fontosnak tartsák életüket?

- Minden színházzal foglalkozó ember
nek ezt kell elsődleges feladatának tekin
tenie. Hiszen csodálatos hivatás 600 em
berrel kommunikálni. Hihetetlenül izgal
masnak, egyben a legszebb játéknak tar
tom. Úgy jelen lenni a színpadon és eljut
tatni az üzenetet, hogy az személyesen 
érintse, s megérintse a közönséget. De ez 
csak akkor következik be, ha valami 
olyasmi történik, ami nem érdektelen. Én 
minden egyes szerepben arra törekszem, 
hogy megtaláljam, mitől és hogyan válik a 
rám osztott szerep, figura élővé és hatóvá. 
A színháznak kötelessége megmutatni, 
hogy a sikertelennek bélyegzett ember(ek) 
is értékes(ek). Ugyanis a valódi érték 
pénztől, anyagiaktól független, a minden 
ember életében meglévő gondolati és ér
zelmi értékek a fontosak. Egy kimondott 
emberi szó vagy mondat a színpadon érté
ket jelent. S az is ugyanilyen érték, hogy
ha valaki abban az egy mondatban talál 
valamit, ami személyesen megérinti. S a 
színháznak, a színészeknek mindössze az 
a feladata, hogy ezeket a gondolati és ér
zelmi értékeket életben tartsa. Ehhez a szí
nésznek gondolatban és érzelmekben egy- 
gyé kell válnia a nézővel, se minden egyes 
emberrel.

- Amihez nélkülözhetetlen a közös já
ték. Vajon mennyire fontos a ma színhá
zában a közös cél érdekében végzett kö
zös játék? Vagy az egyéni célok megva
lósítása, érvényre juttatása a lényeg?

- Sajnos azt kell mondanom, hogy a szín
házi produkciók mintegy 70%-ára ez utób
bi a jellemző. S véleményem szerint ez ab
ban gyökerezik, hogy hiányoznak azok a 
rendezők, akik pontosan tudják mit akar
nak a választott - vagy éppen rájuk osztott 
- darabbal; akik tisztában vannak azzal,

hogy mely színészekkel, s miért éppen ve
lük akarnak dolgozni; akik világosan lát
ják, hogy minden színészhez máshogy kell 
nyúlni. S akik nem utolsó sorban jó peda
gógusai a színésznek éppúgy, mint a kö
zönségnek.

Mensáros Laci bácsival éreztük ennek a 
közös munkának, ennek a közös játéknak 
a fontosságát. Ő pontosan tudta, hogy kik
kel dolgozik és miért; mindig hajszál pon
tosan eltalálta, hogy mikor kell súgva inst
ruálni, s mikor kell kiverni a balhét. Kivé
teles pedagógiai érzékkel irányította ezt a 
nagyon érzékeny játékot. Erről tanúskodik 
az is, mikor A mi kis városunk egyik pró
báján az apámat alakító Kállai Ferencnek 
bár nem volt szöveges jelenete, bent szere
tett volna maradni a színpadon, egy sötét
ben lévő aszal mellett. Laci bácsi tisztában 
volt azzal, hogy igen, ő a Kállai Ferenc. 
De azt is pontosan tudta, hogy a maga ab
szolút nem érdektelen játékával Kállai Fe
ri bátyám képtelen csak úgy egy asztal 
mellett ücsörögni. Még az átszűrődő fény 
is elég neki, hogy szándéka ellenére el
csalja a közönség figyelmét. Ezért egy bá
jos mosollyal mégiscsak megkérte Laci 
bácsi, hogy ne legyen benn a színen. S 
mindezt úgy tudta elmondani, megmagya
rázni, hogy Kállai Ferenc minden sértődés 
nélkül, boldogan ment ki.

Minden helyzetben tudta úgy irányítani a 
színészeket, hogy még véletlenül se bil
lentsék el, borítsák fel a darab hajóját. Ha 
mindez hiányzik, s ha egy rendező nem 
tud ilyen finoman hozzányúlni a darabhoz, 
s nem készül fel arra, hogy szinte óvodá
sokkal, érzékeny lelkületű színészekkel és 
színésznőkkel kell dolgoznia, akkor akar- 
va-akaratlan - bár én magam se szeretem - 
rákényszerül mindenki, hogy saját magát 
megrendezze.

írta:
Kőházi-Kis Erzsébet

Az ügynök halála - Miller darab a Kamaraszínházban
Ádám Tamás, a Mira-Magyar Fruzsina- 

Gyergyádesz " csapattal" és a szerepeknek 
alkatilag is megfelelő színészekkel vállal
kozott, Arthur Miller Az ügynök halála cí
mű dráma a bemutatására.

Az 1949-ben íródott darab szereplőinek 
fizikai- és morális pusztulását kísérhetjük 
végig az előadás folyamán. Ők a sikertelen
ségüket hazugságokkal fedik el, az érvé
nyesülés érdekében törtetéssel akarják az 
eredményt kicsikarni és a széthullásra ítélt 
család, az érzelmeket elfedő durvaság lég
körében vegetál.

A történésekkel, emlékezésekkel, látomá
sokkal, hallucinációkkal tarkított darabban 
a megkettőződnek a szereplők, a filmszala
gon rögzített arcuk apró rezdüléséi és szín
padtéri mozgások, a két forrásból érkező 
hangokkal párosulnak. Pontos váltásokra 
épített, felpörgetett ritmusú játék, kiszámí
tott gesztusokkal erősödnek. A lecsupaszí
tott tér helyváltoztatásra ítélt bútorai, durva 
zörej-forrásokká válnak, és a jól megvilágí
tott kellékek dinamikus mozgása az indula
tok kiteljesedést szolgálja.

A színpadtechnikai elemek tökéletes mű
ködése a színészek játékához biztos hátteret 
teremt és a jelenetek megformálásánál a

személyiségek kisugárzásának az ereje vá
lik meghatározóvá. Andorai Péter ügynöke 
lelkiismeret furdalásaival, hangulat válto
zásaival agresszivitást, nyugtalanságot, 
meghitt pillanatokat varázsol a Loman- 
házba, és a darab főszereplőjeként tétova 
járásával, suttogó félmondataival, színész
társait a szerepükkel való teljes azonosulás
ra készteti. Értékes alakítást nyújt, Kárász 
Zénó erőtől duzzadó, tehetetlenségre kár
hoztatott, szeretetét elfedő Biffje, aki ba
busgató kamasszá szelídül édesanyja köze
lében és megszeppent, majd vádoló férfivé 
válik, apjával való összeütközések alkalmá
val. Hüse Csaba Happy szerepében, alkal
mazkodó, halk szavú, szelíd fiút formál, 
félszeg mozgásával, halk káromkodásaival 
érzékeltetve, a testvérek vérmérsékletbeli 
különbségét. Jablonkay Mária, Linda meg
formálójaként a család összetartó erejévé 
válik, aki az összeütközések alkalmával, a 
magas férfiak között, kicsiny, megfeszülő 
testével, felemelt hangjával, óvó ölelésével, 
védelmet nyújt annak, akit támadnak. Itt 
mindenki védelemre szorul, mert a megva
lósulatlan vágyak, remények helyére a ha: 
zugság fészkelte be magát.

Ádám Tamás rendezőnek a darab színre

állításánál, sikerült Andorai Péter erős ér
zelmi hatást kiváltó játékára hangolnia az 
együttest. Felpörgetett ritmusú, sodró erejű 
előadásban megragad, felhasznál minden 
eszközt, a látvány kiemelésére, a tárgyakkal 
való manipulációk beiktatására, a zene, a 
zajok, a zörejek hangulat keltő hatására. A 
rendező eléri, hogy az előadásnak minden 
szereplője pontos, kidolgozott alakítást 
nyújt. Nincs különbség a karakter- az epi
zód szereplők között. Vitéz László, Flórián 
Antal, Reiter Zoltán és Petőcz András a 
Loman-család tagjaihoz kötődő kapcsolata
ikat érzékeltetik, míg a vendéglői találko
zás szereplői közül, Báhner Péter Stanley- 
ét kell kiemelni. A tervező, Mira János a 
hétköznapi ruhákba bujtatott szereplői szá
mára, egyszerű, szegényes, játékra alkal
mas életteret teremtett. mí£ a vendéglői je
lenetben, groteszk hatású jelmezeivel hang
súlyozza a a család tagjaihoz kapcsolódó 
emberek kívülállását és a társadalmi viszo
nyok által teremtett ellentmondásokat.

Arthur Miller Az ügynök halála című drá
mája, megtekinthető március hónapban, a 
Kecskeméti Katona József Színház Kama
raszínházában.

D. K. M.

mailto:kjmk@kjmk.hu
http://www.kjmk.hu


120 éves a "Sárga-iskola”
A város első kerületi népiskolájaként 

kezdte meg működését 1881 tavaszán a 
piaccsarnok melletti Petőfi Sándor Gya
korló Általános Iskola. S nem is akárho
gyan. Régi tanmenetek tanúskodnak ar
ról, hogy Arany János Toldiját már há
rom évvel hamarabb tárgyalták itt, mint 
ahogy az az országos tantervben megje
lent. Ugyanígy hamarabb vezették be az 
egészségügyi oktatást, testgyakorlást is, 
mint másutt. Az iskolafejlődést lassította 
az 1911 július 8-ai földrengés. Az emeleti 
tantermek mennyezete és falai erősen 
megrepedeztek, a nagykapu bedőlt, a ké
mények leomlottak. 1914-től hadikórház. 
Az emeleti tanteremsort műtőként hasz
nálják, míg alul folytatódik a tanítás. A 
kilencszázhuszas években az iskola be
kapcsolódik a népművelésbe. Gárdonyi 
estet rendeznek, ahol fellép Basilides Má
ria, az Operaház tagja is. A tanulók töb
bek közt bemutatják a János vitézt. Pár 
évvel később az analfabéta katonák szá
mára szerveznek tanfolyamokat.

Új tanítási módszer a leckemondó- 
énekhang megszüntetése, a harmincas 
években pedig a zsinórírás bevezetése, 
amelynek begyakorlására a háború miatt 
már nem kerülhet sor. A negyvenes évek
ben a tüzelőanyag-ellátás zavara okoz 
gondot. Elfoglal két termet a Vöröske
reszt, majd katonákat szállásolnak az 
egész épületbe. 1944 október 24-én, a vá
ros kiürítésekor, végleg bezár. 1947-48- 
ban már újból használnak minden tan
termet. A 48-as államosítással a neve I.sz. 
Állami Általános Iskola lett. 1965-ben új 
épületszárnnyal bővül. A városban első
ként kezdenek idegen nyelvet tanítani: az 
oroszt és az angolt. A nyelvi tagozat mai 
napig az iskola egyik nevezetessége. 
1966-ban Homoki György nagykórusa 
arany okleveles az Éneklő Ifjúság nap
ján. 1971-től Szepes Lajos kap megbízást 
igazgatói teendők ellátására. Az iskola 
1973-ban veszi fel Petőfi Sándor nevét.

Az évfordulóra készülő iskola vezetői 
kérik, hogy akinek birtokában van bármi
féle emléktárgy, bizonyítvány, fotó, jel
vény vagy más muzeális értékű személyes 
tárgy, amelyet kölcsön tudna adni a márci
usi rendezvénysorozat alkalmával meg
nyíló iskolatörténeti kiállításra, illetve a 
közeljövőben megjelenésre kerülő terve
zett évkönyv anyagába, felajánlását jelez
ze az iskolának.

Nagy Istvánné 1989 óta tartozik az isko
la kollektívájába, egy éve igazgató:

- 1987-től vagyunk a szomszédos Tanító
képző Főiskola gyakorlóiskolája. Huszon

hat pedagógus szakvezető irányításával je
lenleg már mind az alsó, mind a felső ta
gozat részt vesz a képzésben. Továbbra is 
kiemelt szereppel bír a nyelvoktatás. Már 
az első osztályosoknál indítjuk az angol, 
illetve a német nyelv tanítását. Második 
osztálytól három kislétszámú francia cso
portunk is van. Felsőtagozatban heti négy, 
illetve az alapfokú nyelvvizsgára készülő 
7-8 osztályosoknál heti öt órában folyik az 
emelt szintű nyelvi képzés.

- 2000 szeptember elsejétől a Képzőmű
vészeti Főiskoláért Alapítvány nálunk mű
ködteti a Hírős Alapfokú Művészetoktatá
si Iskolát, melynek keretében szakképzett 
tanáraink irányításával 12 csoportban fo
lyik művészeti, képzés (színjátszó csoport, 
képzőművészeti csoport, modem tánccso
port, néptánccsoport). Erről az iskolán kí
vüli, délutáni elfoglaltságról a gyerekek - a 
városban, így nálunk is folyó zenei kép
zéshez hasonlóan - bizonyítványt is kap
nak.

- Természetesen, a korábbi évek gyakor
lata szerint továbbműködik az iskolai 
énekkar és a három sportkör is. Utóbbi a 
Nemzeti Atlétikai Program műhelyiskolá
jaként célirányos atlétikai versenyekre ké
szíti fel a gyerekeket.

- Két év óta fejlesztő pedagógus is áll a 
gyermekek rendelkezésére. Ez az órarend 
szerinti fejlesztő munka elsősorban az 
alsótagozatosok képességfejlesztését szol
gálja, de szükség szerint a felső
tagozatosok is igénybevehetik a fejlesztő
pedagógus szakmai segítségét.

- Tanulóink szép számmal szerepelnek 
városi és országos tanulmányi versenye
ken. Az iskolában hagyományosnak szá
mító Petőfi Műveltségi Vetélkedőt városi 
szintre is kiterjesztettük.

- Egy éve kapcsolódtunk be az iparból, 
versenyszférából már ISO’ néven ismert 
minőségbiztosítási rendszerbe. Ennek spe
ciális szakági biztosítási rendszere, a 
Commenius 2000 II. intézményi modell 
kiépítése folyik. Az Oktatási Minisztérium 
pályázatának elnyerésével külső szakértő 
segítségével történik a minőségbiztosítás 
kiépítése. Az iskola ezt megelőző minősé
gi munkájának elismerését jelentette, hogy 
az I-es program helyett azonnal az alkal
mazást jelentő Il-es bevezetésére kaptuk 
meg az engedélyt. Ez pontosabban azt je
lenti, hogy iskolánk mindig is fontosnak 
tartotta a partnerközpontűságot a gyere
kekkel, szülőkkel, fenntartóval és a társin
tézményekkel való kapcsolataiban. Ez az 
irányultság most a konkrét intézkedési ter
vek kidolgozásával, végrehajtásával, el
lenőrzésével, illetve a minisztérium felé 
meghatározott időszakonkénti jelentési

Napv Istvánné ipazeató

kytelezettséggel bővült. A várhatóan 2002 
tavaszán megítélésére kerülő tanúsítvány 
garanciát jelent arra vonatkozólag, hogy 
oktató-nevelő munkánk megfelelő tárgyi 
és személyi feltételek között, megfelelő 
légkörben zajlik, messzemenően felmérve 
és figyelembevéve a munkában résztvevő 
közösségek tagjainak igényét. Ennek né
hány gyakorlati mutatója: a gyermek-kér
dőív, a távozó gyerekek középiskoláinak 
visszajelzését szolgáló kezdeményezések, 
illetve a hozzánk érkező óvodásokat felké
szítő óvónők bevonása egy közvetlenebb 
munkakapcsolat kiépítésébe.

- Az idei beiratkozás alkalmával is szere
tettel várjuk leendő elsőseink jelentkezé
sét. Az induló három első osztály tanulóit 
a nyelvi, irodalmi és kommunkációs neve
lést is nyújtó (Zsolnay-módszer) olvasás
írástanulás mellett sok más élmény is gaz
dagítja ebben a nagymúltú, patinás iskolá
ban. K.E.

Tantestület 1900-ban

Tantestület 2000-ben

PETŐFI NAPOK
Az iskola márciusi programajánlata

Március 14-én 10 és 12 órakor Emlékezés 1848 március 15-re. Az iskola színját
szó csoportjának vizsgaelőadása a Tanítóképző Főiskola dísztermében.

Március 15-én városi helyesíró verseny az általános iskolák ötödik-hatodik osztá
lyosai számára.

Március 19-én 14 órakor Művészeti és iskolatörténeti kiállítás. A Gyermekvilág 
rajzpályázatra érkezett munkák értékelése.

Március 20-án 14 órakor Petőfi szavalóverseny.
Március 21-én 14 órakor Műveltségi vetélkedő.
Március 22-én 14 órakor Daléneklési verseny.
Március 23-24-én 17 órakor Osztály-találkozók.
Március 24-én 19 órakor Petőfis bál Aranyhomok Szállodában.

Jegyek a 76/505-928, valamint 328-751-es telefonon rendelhetők.
A rendezvény bevételét a sportudvar kialakítására fordítjuk.

A tankönyvpiaci törvényjavaslathoz
A tankönyvkiadás és forgalmazás eddi

gi rendszere - mint az a törvényhozók 
előtt is ismert - igen kiszolgáltatottá tette 
a felhasználókat, vagyis az intézménye
ket. Ezen túl a szülők, akik a sor végén 
maradtak, fizettek sokszor aránytalanul 
többet azokért a tankönyvekért, amelye
ket mindenképpen meg kellett vásárolni
uk gyermekeiknek. S ebbe beleszólásuk 
nem is nagyon lehetett. Az árak pedig 
egyre nőnek. Ez tette részben szükség- 
szerűvé, gondolom, a törvényes szabá
lyozást, hiszen ezen a téren igen nagy ká
osz uralkodott eddig.

A monopolhelyzet ellen 
Mindenki üzletet akart a tankönyvek ki

adásából és forgalmazásából csinálni, s 
voltak, akik tisztességtelenül és etikátla
nul viselkedtek ezen a piacon. Ezért ez a 
törvényjavaslat üdvözlendő és támoga
tandó. Az oktatási intézmények eddig a 
kiadókkal voltak kapcsolatban. Ez sok
szor kaotikus és érdekeken alapuló üzle
teket eredményezett. Minden kiadó más 
és más feltétellel ajánlotta a portékáját. 
Sokszor aránytalan árakon. A forgalma
zók pedig nem tudtak minden kiadóval 
szerződést kötni, így egy felemás ajánlat
tal tudtak csak az iskolák felé fordulni. Jó 
példa erre a Nemzeti Tankönyvkiadó pél
dája, amely a déli régióban szegedi köz
ponttal egy igen bonyolult és nehézkes

rendelési, szállítási, elszámolási, utánren
delési rendszerrel rendelkezik. Ha köz
vetlenül tőle rendel az iskola, csak akkor 
biztosítja a kiegészítő szakanyagokat. Ez 
nem áll rendelkezésre, ha forgalmazón 
keresztül történik a rendelés. Mi ez, ha 
nem monopólium?

A kiadó és forgalmazó cégek nagyon 
különböző feltételekkel ajánlják a tan
könyveket a fizetés módjait tekintve is. 
Van, amelyik előre kéri a pénzt, van 
olyan, amelyik utólag -vagyis bizomá
nyosi formában - számoltat el, s van, 
amelyik előleget kér az intézményektől. 
Ez az oktatási intézménynek gazdasági 
szempontból semmiképp nem előnyös.

Némely kiadók a tartós tankönyvek 
mellé megtervezik a munkafüzetet, de azt 
már szabad áron értékesíthetik. Ez azt az 
anomáliát szüli, hogy a tankönyv sokszor 
jóval olcsóbb, mint a munkafüzete, amely 
sem küllemében, sem tartalmában nem 
igazolja az árát.

Arucsatolási trükk
Jelenleg csak a tankönyvlistán szereplő 

könyvek árát limitálják, illetve szabá
lyozzák. A hozzátartozó többi szabad 
áras. Ez helytelen és inkorrekt.

Jó, hogy a tankönyvtámogatást a diák, 
•illetve a szülő kapja, s nem a kiadók. Ez 
már egy előbbi döntés alapján sikeresen 
működik. Ezzel az oktatási intézmények

nek is van némi lehetőségük a differenci
álásra, a rászorultság alapján való döntés
re. Valamint a 20 %-os keret is sokat je
lent a tartós tankönyvek beszerzésében.

Alá kell húzni, hogy az oktatási intéz
mény csak a forgalmazókkal tud megfe
lelő megállapodások alapján korrekt tan
köny vrendelést lebonyolítani. (Fizetési, 
rendelési, utánrendelési, visszáruzási, bi
zományosi gyakorlat kialakítása)

A törvényjavaslat fontos része a tan- 
könyvkiadói és tankönyvforgalmazói te
vékenységhez való jog megszerzése.

Ez az a pont, amelyen meg lehet, és 
meg is kell szűrni az ezen a téren tevé
kenykedőket. A törvénytervezet erre vo
natkozóan részletesen nem tér ki. Lénye
ges a tankönyvpiac működésével kapcso
latos miniszteri jogosítványok meghatá
rozása is. A miniszteri jogkörök ezen a té
ren meghatározóak és elengedhetetlenek.

Egyensúlyteremtés 
A tankönyvpiac korlátozásának eszkö

zeit, nevezetesen a tankönyvjegyzéket és 
a beszerzési ár meghatározását szintén a 
törvényjavaslat legfontosabb pontjai kö
zé soroljuk. Ezen áll, vagy bukik ugyanis 
a teljes felépítmény. A kiadói, a forgal
mazói, a felhasználói kör /az iskolák / és 
a fizetői kör / a szülők / egyensúlya. Ha 
ezekben a kérdésekben továbbra is hely
telen arányok és gyakorlat alakul ki, ak

kor az egész tankönyvpiac felborulhat.
A tankönyvvé nyilvánítás előfeltétele a 

tankönyvjegyzékbe való felkerülés. Ez 
kétélű fegyver, hiszen jónéhány kitűnő 
kiadvány nem tud felkerülni a feltételek 
hiányában, viszont esetleg olyanok is rá
kerülnek a listára, amelyeknek "túl jó" a 
menedzsmentje. Erre mindenképpen ér
demes a szakmai bizottságok figyelmét 
felhívni.

A jegyzékben nem szereplő tankönyvek 
megrendelése szintén nagyon neuralgi
kus pontja a megrendelés folyamatának. 
Hiszen a számtalan magánkiadót egy in
tézmény képtelen figyelemmel kísérni. Itt 
is*a forgalmazók ajánlatának színesedése 
és bővülése szükséges.

Az oktatási miniszter szakértői körének 
kialakítása a tankönyvvé nyilvánítás fo
lyamatában a tankönyvek megszűrését és 
valós szakmai elbírálását segíti. így en
nek anyagi háttere nyilván a szakminisz
tériumnál kell, hogy jelentkezzen.

A tanulói tankönyvtámogatás rendsze
re, amint azt a fentiekben említettem na
gyon jól működik. S az új elem a törvény- 
javaslatban, hogy az iskolai napközis és 
tanulószobai foglalkozásokon biztosítani 
kellene azon tankönyveket, amelyekhez a 
tanuló családi körülményei folytán nem 
jut hozzá, igazán korszerű és célszerű ja
vaslat. Ezt minden pedagógus örömmel 
fogadja és támogatja!

Segítséget a választásban!
A pedagógus csak akkor tudja megfele

lően kiválasztani a legjobb tankönyvet,

ha ismeri a kiadók ajánlatait. Ehhez vi
szont szükséges a forgalmazók koordinált 
ajánlata. A tartós tankönyvek beszerzését 
és megrendelését szabályzó rendelkezé
sek kiegészítése segíti az oktatási intéz
ményeket, azok vezetőit és a tankönyv
rendelésben közreműködőket. Fontos 
szabályozni az iskolai könyvtárak beszer
zési feltételeit és lehetőségeit is, hiszen 
ezen a téren kevés irányadó rendelkezés 
volt. A törvényjavaslat az eddigi rendel
kezéseket kiegészíti, de ez nem derül ki, 
hogyan?

A tankönyvjegyzékbe azok a könyvek 
kerülhetnek fel, amelyek beszerzési ára 
nem haladja meg a miniszter által megha
tározott összeget. Mekkora lesz ez a li
mithatár? Ez a kérdés.

A törvényjavaslat leglényegesebb része 
a tisztességes piaci magatartásra való 
ösztönzés illetve a törvény eszközével 
való rábírás. E nélkül nem lehet rendet te
remteni ezen a téren. A törvény legfonto
sabb része ez! A tankönyvkiadói és tan
könyvforgalmazói tevékenység értelme
zése pedig elengedhetetlen a törvény si
kere érdekében.

A közoktatásról szóló törvény valóban 
nem rendelkezik az oktatási miniszter fel
adatairól a tankönyvpiac működése terén. 
Amíg a szakminiszter nem kap jogosítvá
nyokat és egyértelmű hatásköröket ezen a 
téren, addig nem várható el, hogy hatéko
nyan tudja felügyelni ezt a területet.

Szénási Pál Bertalan



Mikola István miniszter kecskeméti fóruma
A meghívó ÁNTSZ megyei főorvos asz- 

szonya, dr. Városi Zsuzsanna köszöntötte 
annak az egészségpolitikai fórumnak a 
résztvevőit, amelyen a tárca minisztere 
mellett részt vett és felszólalt Endre Sán
dor megyei közgyűlési elnök, és ott volt 
dr. Horváth Zsolt államtitkár, Nyitray 
András és Ivanics István országgyűlési 
képviselő, valamint dr. Kovács Jenő kecs
keméti alpolgármester is.

Aki hallotta dr. Mikola István egészség- 
ügyi miniszter közelmúltbéli nyilatkozata
it, az nyilván tudta, hogy milyen lendüle
tes fórumra számíthat a zsúfolásig megtelt 
városházi díszteremben. Amire a szinte 
teljes egészében reprezentáns szakmai kö
zönség jó része sem számított: több olyan, 
eddig tabuként kezelt kormányzati, illetve 
konkrét egészségpolitikai és orvos szak
mai kérdést is kemény egyértelműséggel 
nevén nevezett, ide értve személyes véle
ményét és tervezett intézkedéseit is.

Régen várt kedvező helyzethez érkez
tünk - kezdte mondandóját dr. Mikola Ist
ván. Sok a drukkerem, az emberek a piros 
lámpánál, munkatársaim a minisztérium
ban, a kormány tagjai a kormányülésen és 
azon kívül is sok biztatásban részesítettek. 
Érzem ezt akkor, amikor a médián keresz
tül is elsősorban inkább az jelenik meg, 
hogy morális válság van az ágazatban, ki
csúszott az irányítása kezünkből, és a mul- 
tik operálnak az egészségügyben, egyebek 
között éppen erős média befolyásuk révén.

A törekvésekről szólva egyértelművé tet
te: a parlament által jóváhagyott kétéves 
költségvetési keretekben lehet csak az ál
lam oldaláról gondolkodni, ami bizonyos 
értelemben az ő filozófiáját is meghatároz
za. Vélhetően nagyobb hangsúlyt és szere
pet kap az új beruházásokkal szemben, il
letve a megkezdettek mellett, a meglévő 
régebbi eszközök és műszerpark megóvá
sa, karbantartása, felújítása. Az expanzió 
helyett a kevésbé látványos működésre 
fordítanak energiát. Talán egy új mentőál
lomásnál is fontosabb, hogy minden eset
kocsiban legyen megbízhatóan működő 
EKG berendezés. Az egészségügy teljes 
szervezeti irányításában, ezen belül is a 
minisztériumban, az új szervezet inkább 
funkcionális, mint feladatorientált jellegű. 
A szinte puccs-szerűen végrehajtott, jelen
tős személyi változtatásait és szervezeti

döntéseit az elmúlt két hónap szerinte 
visszaigazolta. Történelmi esélynek ne
vezte, hogy az Országos Egészségbiztosí
tási Pénztár felügyelete ismét tárcájához 
került, amelyen belül szintén hasonló lé
nyeges változásokra készül. Bízik benne, 
hogy működésének hátralévő ideje alatt 
paradigmaszerű változás történik majd 
nem elsősorban az új dolgokban, hanem 
az ágazat szemléletében, és megszűnik az 
a frusztráltság és kisemmizettség-érzet, 
ami most még jellemző. A prioritásokat 
azokra a tényleges adatokra alapozva jelö
lik ki, amelyek egyes betegségtípusok elő
fordulásából és a halálozási mutatókból le- 
szűrhetők. Mindebben a folyamatban ki
tüntetett helye lesz az újragondolt funkci
ójú és szervezetű ÁNTSZ-eknek, amelyek 
totális népegészségügyi szervezetként, 
megnövelt súllyal látják majd el a kilenc
venes évek elején megfogalmazott eredeti 
szerepkörüket. A gyógyszer fronton is lé
nyeges változások lesznek, és erősebb be
folyása lesz az országos tiszti főgyógysze
résznek és szervezetének.

Összességében az egészségügyi refor
mot az új miniszter egy olyan több kor
mányzati ciklust átívelő, hosszabb straté
giai folyamatként kezeli, amelyben termé
szetesen vannak rövidtávú feladatok is. 
Személy szerint minden lényeges kérdés
ben szeretné részben az adott orvosi szak
mák, más vonatkozásban pedig a kor
mányzati és ellenzéki politikai erők minél 
nagyobb részének támogatását elnyerni.

Külön szólt néhány kiemelt területről.
A népegészségügyi programot úgy jelle

mezte, hogy inkább gyakorlati lesz, mint 
tudományos, nem vállal fel mindent, bizo
nyos témákra, betegségekre viszont ki
emelten koncentrálni fognak. Ez a prog
ram nemcsak egészségügyi ágazati, ha
nem multiszektoriális kell legyen, tehát 
igényli az összkormányzati együttműkö
dést. Erre a területre is jellemző, hogy a hi
vatali szekrényekből dőlnek a jó progra
mok, kitűnő pezsgő viták voltak, de a gya
korlati lépések elgyöngültek. Elképesztő
nek nevezte az ágazaton belüli megosz
tottságot, amelynek tanulságaként eldön
tötte, hogy politikai döntésre csak olyan 
ügyeket visz, ahol a belső szakmai viták 
már lezárultak. Ellenkező esetben akár 
előterjesztéseket is vissza fog vonni, még

A fórum résztvevői
ha az a források elvesztésével is járhat.

Tudomásul kell venni, hogy nem szület
hetnek mindenki számára egyformán jó 
döntések, de adott helyzetben, az egész
ségügyben is vállat vállhoz vetve kell 
most már fellépni, mint ahogy más szak
mák is teszik.

A háziorvosláson belül a minisztérium a 
tiszta megoldást keresi, ahol az ingatlan, 
az eszközök, a praxisjog és minden telje
sen a háziorvos tulajdonába kerüljön, de a 
vele járó összes felelősséggel együtt. Eh
hez a kormányzat vélhetően plusz-forráso
kat is tud majd adni, és megjelennek majd 
azok a közgazdasági viszonyok is, ame
lyek általában a vállalkozásokra jellemző
ek. Felülvizsgálatra kerülnek a fix kártya
pénzek is.

Általában a praxisjogok privatizációjá
val kapcsolatban elmondta, hogy az vi
szont nem lehet elvárás, hogy közalkalma
zotti viszonyok mellett piaci bér jelenjen 
meg, hiszen a magánvállalkozások olyan 
kockázattal és követelményekkel járnak, 
amelyek egy teljesen más világot jelente
nek.

Mindez legjobban akkor valósítható 
meg, ha az önkormányzati törvényt is 
megváltoztatják, amely kétharmados par
lamenti többséget igényel. Miután ez talán 
nem a napi politikától függő ügy, így a mi
niszter esélyt lát a politikai konszenzusra. 
Ha ez mégsem sikerül, erre az esetre is van 
törvénymódosítás nélküli variációja a kor
mányzatnak.

Következő kiemelt feladatként a gyógy
szerpiac rendbetételét nevezte meg. Az 
egyik legnagyobb gondnak azt látja, hogy 
ez ügyben a kérdések nem úgy kezdődnek,

hogy mi lesz velünk, illetve a betegekkel, 
hanem úgy, hogy mi lesz a gyártókkal és a 
forgalmazókkal. A miniszter - aki egy ko
rábbi munkaköre révén belülről ismeri ezt 
a világot -, az egyik legkeményebb terület
ként tekint erre, ahol a nyílt korrupciótól a 
kultúrált nagyköveti nyomásgyakorlásig 
és a már jogilag és erkölcsileg is kifogá
solható, szakmailag is néha elfogadhatat
lan promóciós gyakorlatig, minden megta
lálható. "Vége a nagy kaszálásnak!" - idéz
te az egyik szakmai konferencián is kive
tített figyelmeztető mondatát a miniszter.

A közgyógyellátás is az újragondolandó 
ügyek közé van sorolva, amelyet bonyolít, 
hogy miután szociálpolitikai és informati
kai nyilvántartási kérdés is, nagyon irraci
onális helyzetet kell megváltoztatni.

Az egészségügyi informatika ma rend
szerében és technológiájában is szétszab
dalt, ezért a most létrejött országos Medin- 
fo les/ az egységes rendszer gazdája, 
amelyre a további szabályozás lesz bízva, 
és akik nélkül semmilyen ágazaton belül, 
további fejlesztést nem lehet megtenni. 
Ide is óriási pénzek mentek el eddig, de a 
helyzet nem javult. Első lépcső az adat- 
konverzió megteremtése lesz.

Címszószerűen beszélt még az országos 
intézetek rendbetételéről, amelyek többsé
génél új vezetőket neveznek ki. Elenged
hetetlennek tartja a minőségbiztosítás mi
nél szélesebb körű bevezetését. Személye
sen is vizsgálja a kórházi tulajdonviszony
ok megváltoztatásának formáira indult kí
sérleteket, így a szegedi látogatás után 
Kiskunhalasra is sort kerít: elsősorban a 
tapasztalatgyűjtés és a segítő szándék mo
tiválja ebben.

Külön kitért a budapesti Nyírő Gyula 
Kórházban "fekete angyalként" elhíresült, 
szerinte gyilkosságnak minősíthető ügyre, 
amely miatt egy stockholmi miniszteri 
konferenciát is idő előtt ott kellett hagynia. 
Érthetetlennek tartja, hogy az esetet töb
ben összekeverik az euthanázia kérdésé
vel, noha ez szerinte, sajnálatos módon az 
egészségügy egyik kórtünete. Döntése ér
telmében az ország valamennyi kórházá
nak belgyógyászati osztályán az ÁNTSZ 
azonnali hatósági vizsgálatot indít a 
gyógyszerek és beavatkozások szabály- 
szerűségét és dokumentálását illetően. Re
méli, hogy így sikerül elejét venni a "bár
hol ilyen megtörténhet" véleményeknek.

A minisztériumi vezetés eltökélt abban, 
hogy elhajlás és kompromisszumok nélkül 
megvalósítja céljait. Külön megemlítette, 
hogy elégedett politikai államtitkárával is, 
mert dr. Horváth Zsolt jól képviseli a szak
ma érdekeit a politikai vezetés felé, és 
mint kecskeméti képviselő, eredményesen 
lobbizik képviselt területe ügyeiben. Miu
tán nagy eredmények elérésére mostaná
ban ritkán van lehetőség, így a kisebb si
kerek megbecsülését is fontosnak tartja a 
miniszter.

A fórum végén a háziorvostól a szak
főorvosokon keresztül a professzorokig és 
intézmény igazgatókig több mint tucatnyi
an tettek föl kérdéseket Mikola Istvánnak, 
aki ezek többségére azonnal választ adott, 
illetve azok megvizsgálását vagy írásbeli 
megválaszolását ígérte.

K.Gy.

Hunyadivárosi vélemények, tények
Lakossági fórumot tartott a hunyadivárosiaknak az MSZP ön- 

kormányzati képviselőcsoportja. Szűcs Tibor városi pártelnök, 
frakcióvezető, Probojáczné Tűri Éva és Váczi Tamás önkormány
zati képviselő rövid bevezetőjében tájékoztatást adott tevékenysé
géről. Számos kritikát fogalmaztak meg a várost vezető polgári 
koalíció tevékenységével és konkrét intézkedéseivel, döntéseivel 
kapcsolatban. Sajnos, a városrésszel kapcsolatos eddigi tapaszta-

Néhány nappal a fórum után felkereste szerkesztőségünket Pászti 
András, a FIDESZ egyéni körzetben megválasztott lakóterületi ön- 
kormányzati képviselője, aki elmondása szerint szívesen végighall
gatta volna személyesen is a fórumot, de az erről szóló előzetes hír
adások elkerülték figyelmét. Úgy hallotta viszont, hogy a fórumot 
szervező szocialisták részéről erős kritika érte az ő tevékenységét is. 
(Mint fent írtuk, ilyenről ott szó sem esett...) Az őt kísérő Havas Pé
ter részönkormányzati képviselővel együtt ezért fontosnak tartották 
elmondani, hogy milyen eredmények születtek a Hunyadiváros 11-es 
választókörzethez tartozó részén mostanában. Két éve a tizenkét fős 
részönkormányzat negyedévente ülésezik. Tagjai olyan köztisztelet
ben álló emberek, akik foglalkozásuknál fogva is jól reprezentálják az 
itt lakók körét. Szervezésükben újították föl a Serleg utcai KRESZ- 
parkot és annak padjait, valamint itt fákat is ültettek. Újra aszfaltozás
ra került a Mátyás király körút egy hosszabb és a Liszt Ferenc utca 
egy rövidebb szakasza, valamint a Kard utca vége. A Liszt Ferenc ut
cában járdaépítés a Pártos Gyula utcában szennyvízcsatorna fektetés,

lataikról, további elképzelésekről nem esett szó. Külön írásos tá
jékoztatót osztottak viszont a főtér felújítással, a Telemozi Kft. és 
a Kurucz körúti ingatlan értékesítéssel, a városi mozi hasznosítá
sával és az 1999-es kettesfogat-hajtó vb. lebonyolítására alakult 
Siker Kft. körüli ügyekkel kapcsolatban megfogalmazott kifogá
saikról. A fórumon megjelentek közül többen hozzászóltak, és kü
lönböző ügyekben segítséget és intézkedést kértek.

több kisehb közben pedig az útfelület kaviccsal szórása történt meg. 
Tervbe vot véve a Palota utca önerős aszfaltozása önkormányzati tá
mogatással és a Mátyás király körút Ceglédi úti torkolatának kiszéle
sítése a kétsávos elkanyarodás biztosítására. Fontos tudnivalóként 
említették, hogy a polgárőrség egy éve alakult és eredményesen is 
működik a városrészben. Tagjaik közé várnak még jelentkezőket, il
letve számítanak a folyamatos lakossági bejelentésekre is a 30/269- 
20-06-os telefonszámon. A városi rendőrkapitány ígérete szerint ké
sőbb megválasztandó alkalmas helyen heti egy-két órában egy ügye
letes rendőr személyesen is fogadja majd a lakosok különböző beje
lentéseit.

Havas Péter, aki az Őszikék nyugdíjasház tulajdonosa is a város
részben, a közeljövőben tervezi egy körülbelül százfős nyugdíjas klub 
megnyitását is intézményében, ahova elsősorban szintén hunyadi
városi időseket várnak majd.

Pászti András minden hónap első csütörtökjének délutánján fogadó
órát tart a Mátyás király Általános Iskolában.

társasházban mintegy 
háromszáz családnak is 
közös képviselője, külön 
említette a Tinódi utcá
ban lakók egymás között 
húzódó szemétszállítási 
és tárolási problémáit. 
Felháborodottan szólt a 
Telemozi Kft. értékesíté
séről, és számára elfo
gadhatatlan szolgáltatási 
színvonaláról. Lakásá
ban az ablakra ragasz
tott, házilag barkácsolt 
antenna-vezetékről jobb 
minőségű képet kap, 
mint a kábelhálózatról.

Jakabszállási MVSZ-csoport
Szinte páratlan az az előadássorozat, 

amelyet a Szabó Mihály polgármester úr 
által kezdeményezett, szervezett Népfő
iskola bonyolít le Jakabszálláson. A je
lentős részben mezőgazdasággal foglal
kozó programok mellett történelmi elő
adások, megemlékezések is vannak, pél
dául a hagyományos január 12-i megem
lékezés a doni hősökről.

Rendkívül érdekes előadás zajlott le ja
nuár 18-án: dr. Henkey Gyula a honfog
laló és a mai magyarság embertani voná
sait elemezte. Henkey doktor első publi
kációja éppen Jakabszállás antropológiai 
képét vizsgálta 1956-ban, s a mostani al
kalommal Szabó Jánosné visszaemléke

zett a 45 évvel ezelőtt történtekre. Dr. 
Károlyfalvi József az előadás után is
mertetőt tartott a Magyarok Világszövet
sége működéséről, majd megalakult a 
helyi csoport is, dr. Bogdán Antal állator
vos irányításával. Kalmár József a TIB 
megyei elnökség tagja a testvérszervezet 
támogatásáról biztosította a MVSZ-t. A 
jakabszállási általános iskola igazgatója, 
Dolog Ernő lehetőséget lát az iskolai és 
községi ifjúsági szervezet megalakításá
ra, melynek szervezését Balogh Erika 
szakközépiskolai tanuló vállalta. A helyi 
MVSZ-szervezet működését támogatá
sáról biztosította Fekete János plébános 
úr is.

NIM-programok
A kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeum (Serfőző utca 

19.) állandó és időszaki kiállításai mellett márciusban kapcso
lódik a Tavaszi Fesztivál programjaihoz is. Március 15-étől 
tekinthető meg a "Kisalföld élő népművészete", március 23- 
tól pedig a "Lószőrmunkák" című kiállítás. A Kalocsa-vidéki 
népi tánckultúra élő bemutatójára a Hegedűs Együttes és 
Andó Ilona táncpedagógus közreműködésével március 17-én 
15 órakor kerül sor. Március 3-án 15 órától családi farsangi vi
gasságra és álarckészítésre várják az érdeklődőket, március 3- 
án délután 2 órától pedig a szalmafonó kör indul útjára Csáki 
Ildikó vezetésével. Terveik szerint kéthetente találkoznak 
majd. Továbbra is működik a Díszítőművész és a Napraforgó 
Foltvarró Kör.

Akik az intézmény tevékenységét fontosnak tartják 1 %-os 
adófelajánlásaikkal is támogatni, azt az 16636860-1-03 adó
számra tegyék meg.

Összehangolt lépésben
A magyarországi haderőreform kapcsán ez év közepéig het

ven katonai egység szűnik meg hazánkban. Az állományi lét
számot mintegy tizenötezer fővel csökkentik. Bács-Kiskun 
megyében négy katonai bázis érintett mintegy nyolcszáz fővel 
Kalocsán, Kiskőrösön, Kikunfélegyházán és Kiskunhalason. 
Tavaly októberben több minisztérium közreműködésével Tár
caközi Bizottság alakult a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
lépések összehangolására. A Tárcaközi Bizottság második ülé
sét februárban tartotta Kecskeméten.

Erdélyi Lajos dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium 
humánpolitikai osztályának vezetője a Bács-Kiskun Megyei 
Munkaügyi Központban, az ülés szünetében rendezett sajtótá
jékoztatón elmondta: a leépítendő létszámból hatezer a sorka
tona, háromezer állás pedig nincs feltöltve. A közalkalmazott
ként foglalkoztatottak létszámát 4700 fővel csökkentik, közü
lük 2000 alkalmazott továbbfoglalkoztatását tudja a HM általa 
megalakítandó társaságokban biztosítani. A társfegyveres és 
rendvédelmi szerveknél 700 fő elhelyezésére nyílik lehetőség. 
A létszámleépítésben érintettek munkaerő-piaci pozícióinak 
javítására 2001-2002-ben a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatá
si alaprésze központi keretéből a tervek szerint 392 millió fo
rintot fordítanának. További 12 millió forint az Országos Fog
lalkoztatási Alapítványon keresztüljut el az úgynevezett Mun- 
kába-helyezést elősegítő bizottságokhoz (MEB), amelyeket a 
leépítendő szervezeteknél hoztak, illetve hoznak létre. A HM 
harmincmillió forinttal támogatja azokat, akik vállalkoznak az 
átképzésre, 10 millió forintot pedig a minisztérium Szociálpo
litikai Alapítványa biztosít. A tárca húsz millió forintos pályá
zatot írt ki azok részére, akik vállalják az áttelepülést, további 
segítségként pedig fedezi a lakásbérleti díjakat mindaddig, 
amíg nem sikerül véglegesen megoldani a lakhatást. A dandár
tábornok elmondta, januárban a korábban prognosztizáltnál 
kevesebben - mintegy 1200 tiszt és 1500 tiszthelyettes - távo
zott a honvédségtől.

A munkaügyi központok saját decentralizált forrásaikkal to
vábbi segítséget jelentenek, hangsúlyozta Hertelendi Ferenc, a 
megyei munkaügyi központ igazgatója. A megyében nyolcszá- 
zan érintettek, e létszám felének oldódott meg a sorsa anélkül, 
hogy képzési vagy elhelyezkedési támogatásban kellett volna 
részesíteni. A négy megyei katonai bázis közül eddig kettőben 
alakult MEB. m.



V en d égek  k a rn ev á lja
Negyvenöt fős hagyományőrző ifjúsági csoport láto

gatott február közepén Kecskemétre a Széchenyivárosi 
Plébánia és a Közösségépítő Egyesület vendégeként. A 
néptáncosok és népzenészek bemutatkoztak az Erdei 
Ferenc Művelődési Központban a Csík Táncház estjén, 
majd másnap vidám farsangi felvonulást tartottak a 
széchenyivárosi lakótelepen, este pedig az egyesület ál
tal szervezett farsangi mulatságon adtak műsort a Bo
lyai Gimnáziumban A csíksomlyói táncosok a Széchenyivárosban

Huszonkét csapat elindult
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a "Kecs- 

kemét-Marosvásárhely Baráti Kör" Egye
sület, a Katona József Könyvtár valamint a 
"Köztér" Szerkesztősége által 2000. no
vemberében meghirdetett vetélkedőre 22 
csapat nevezett be, zömében kecskeméti 
és környéki iskolák képviselői, ám 
családi csapat is van a résztvevők 
között.

Marosvásárhely történetét, föld
rajzi adottságait, kulturális hagyo
mányait, mezőgazdasági, ipari fej
lődését, természeti és idegenfor
galmi látnivalóit feldolgozó fel
adatsorok négy hónapon keresztül 
a "Köztér" c. folyóirat hasábjain 
jelentek meg.

Havonta a résztvevők számára 
találkozási alkalmakat szervez
tünk, amelyek segítették a felké
szülést, élményszerűen kiegészí
tették a könyvtári kutatómunkát és 
hozzájárultak az egyes csapatok 
tagjainak jobb megismeréséhez.

Volt városismertető videó-vetítés 
Marosvásárhelyről, játékos könyv

tári foglalkozás (), erdélyi táncház, varga- 
béles-sütés. A feladatok megoldásával az 
előkészítő szakasz véget ért, a 12 legjobb 
eredményt elért csapat 2001. április 6-án, 
pénteken egy elődöntőn méri össze tudását 
Marosvásárhelyről. Az elődöntő legered

ményesebb 6 csapata egy marosvásárhelyi 
utazást nyer, mikor is a helyszínen 
ellenőrizheti tudásának mélységét.

Csizmadia Ilona 
programfelelős

Képünkön a Vörösmarty iskola csapata a könyvtárban rendezett “Irodalmi barangolás 
Erdélyben” című játékos vetélkedőn, amelyet Koleszár Márta vezetett.

500 éves a kecskeméti kórustörténet?
Koronázott uralkodóként dokumentummal igazolhatóan először II. Ulászló járt 

Kecskeméten. Az akkor 44 éves király minden bizonnyal a halasi kapun lovagolt 
(kocsizott?) be öccse, Kázmér lengyel herceggel és kíséretükkel, az akkor éppen 
kun kapitányi székhelyre.

Délvidéki, harci táborból hazatérőben álltak meg néhány napra az akkoriban né
hány ezer lakosú településen. A Mátyás király halála, a fekete sereg szétzülleszté- 
se után - Magyarországra betörő, a balkáni kereskedelmet zavaró törökök vissza
szorítására 1500 tavaszán a velencei köztársaság, a pápai állam, a lengyel, fran
cia és magyar király kötött megállapodása, a magyar országgyűlés határozata, a 
dózsétól kapott 100 ezer arany kötelezte II.. Ulászlót a háború meghirdetésére. Mi
vel a várt nemesurak és bandériumaik helyett az őszi esőzések jöttek, a király ok
tóber végén feloszlatta a délbácskai tábort.

Hol laktak a Budára visszatérő Kecskeméten megpihenő királyi vendégek? Hadi 
szokás szerint sátrakban? Valószínűtlen! Annak a Lajosszállási Gellért Miklós 
kunkapitánynak vendégei voltak a nagyurak, akit testvérével együtt megerősített 
tisztségükben 1491-ben kibocsátott védlevelével és mentesített minden szolgálta
tás alól. Netán állt már a mai Szentháromság szobor és Mollynáry emlékmű kö
zötti térségen a tizenhetedik század végén oklevelekben emlegetett, bírósági tár
gyalásokra, tanúkihallgatásokra is használt "uras ház"?

A településen tudhattak a király többször kinyilvánított zenei érdeklődéséről, 
mert - mint följégyezte Zsigmond herceg számadáskönyvében -, diákok kórusa kö
szöntötte a nagyurat, a vendégeket. Mondható tehát, hogy - legalábbis bizonyítha
tóan - ötszáz esztendeje volt iskolai kórus, félezer éve koncerteztek először a ho
moki településen.

Bárhogyan is történt, az itt élők előtt eddig lappangó adat érdekes színfoltja 
Kecskemét történetének.

Heltai Nándor

CAMERA OBSCURA
Kecskeméten, a Magyar Fotográfiai Múzeumban nyílt meg "Egy ősi technika itthon és 

a nagyvilágban CAMERA OBSCURA" címmel az a fotókiállítás, amely válogatás a 
XII. Esztergomi Fotóbiennálé pályázati anyagából. A meghívó invitáló szövegében 
olvashatjuk: A XVII. század végén, egy francia regényíró fantasztikus munkájában - 
Verne Gyula előfutáraként - arról vizionált, hogy ha a camera obscura látszólagos képét 
valami nagyon ragadós anyaggal bevont papírra vetítenénk, akkor a kép talán még rá is 
ragadhatna. Nem rossz idea, de még nem sikerült realizálni. Volt és van helyette más. 
Például ezen a kiállításon. Megtekinthető április 1-ig.

Múltról és jövőről
Bizony, ha 1956 októberében a pesti 

srácok is csak mondták volna, hogy 
kell az a szabadság, akkor ma nem
igen tudna a polgármester úr könnyfa
kasztó beszédet tartani az önkormány
zati ünnepségeken. "Kecskemét adósa 
’56-nak" - mondá, és ígéretet tett, 
hogy rövidesen lépéseket eszközöl 
egy méltó emlékmű felállítása érdeké
ben. Az ígéret szép, helyeseltünk és 
büszkék voltunk, hogy ilyen jó embe
rünk akadt, aki nem csak holmi gazda
sági ügyekkel foglalatoskodik, de a mi 
legnagyobb nemzeti ünnepünkre is 
gondol.

Azután beterjesztette a képviselő- 
testület elé, 15 milliós költségvetéssel. 
S a derék polgári, sőt, nemzeti liberá
lis többségű társaság 6 igen ellenében 
leszavazta.

Eddig a történet. Hogy lesz-e belát
ható időn belül folytatás, azt nem tu
dom. Azonban itt érdemes néhány 
percet elidőzni, mert nem kis tanulsá
ga van.

Először is: adott egy nem létező em
lékmű, melynek minden rendes ma
gyar városban legalábbis a városköz
pont egy kiemelkedő pontján lenne a 
helye. -

Másodszor: adott egy önkormányza
ti testület, amelyben olyanok ülnek 
nagyobb részt, akik a programjukban 
valamikor megfogalmazták nemzeti 
ünnepeink méltó megtartásának igé
nyét. Természetesen tették ezt, kam
pányukat a baloldallal szemben kellett 
felépíteniük. Egy MSZP-nek mégis
csak ciki sokat beszélnie erről az ün
nepről, mint az akkori elnyomó állam
párt utóda. Igaz, lehetőleg csak akkor 
vállalják a jogfolytonosságot, ha a va
gyon, pl. pártszékházak, üdülők fo
rognak kockán. Ha a bűnökről beszé
lünk, akkor mélységes a hallgatás.

Az SZDSZ is csak Mécs Imrét tudja 
emlegetni, derék ötvenhatosukat, de 
hallgat Göncz Árpád csíntevéseiről. A 
volt börtöntársak, ki is fütyülték a 
köztársasági elnököt egy másik, emlé
kezetes 23-i ünnepségen (emlékez
zünk csak vissza a híres "Esti egyenle- 
ges" hamisításra: ennyi nyugdíjaskorú

szkínhed valóban a neonácik térhódí
tását jelzi...). Egy ilyen árul(kod)ást 
még meg lehetne bocsátani, mégha el 
is ítéljük magunkban, hiszen kívülről 
és utólag könnyű pálcát tömi, ugyan
akkor bizonyos jelzők menthetetlenül 
ráragadtak az ex-elnökre. De mit kere
sett egy ilyen ember abban a méltó
ságban? Júdás levonta a megfelelő 
konzekvenciákat és nem pályázott ké
sőbb jeruzsálemi helytartóságra.

Tudom, kissé modorosnak tűnhet 
mai időben köztéri emlékművekről 
diskurálni. Ott van annyi minden, 
mellyel a tisztelt képviselő-testületnek 
foglalkoznia kell. Jól is teszik, ha se
rényen dolgoznak, Isten áldja meg 
őket minden munkálkodásukban. De!

Egy volt tanácstag ismerősöm sze
rint nem kellene nekünk a múlttal fog
lalkozni, inkább tekintsünk előre. Le
het, hogy a lenini útra gondolt, ame
lyen ugyebár csak előre lehet gondol
kodni, a baj csak az, hogy annak az út
nak a végén mérhetetlen sötétség ural
kodik, hiszen valahol a pokol kapu
jában van. Viszont ez legalább ki van 
kövezve csupa proletár jóindulattal, 
nem úgy, mint egyik-másik kecske
méti utca...

Most hadd’ válaszoljak neki azzal, 
hogy csak az siet elfelejteni a múltat, 
aki számára terhes, akinek van mit ta
kargatnia. Ellenben nekünk, fiatalok
nak, nagyon is fontos a globalizált tö
megkultúra idején, hogy megismerjük 
gyökereinket, és ha kell, megnevez
zük a hősöket és a bűnösöket.

Az elsőknek lerójuk tiszteletünket, 
ha van hol: ők cselekedtek, akkor és 
ott, ahol előhívta mártírjait a nagy drá- 
májú idő.

A bűnösöket pedig elítéljük legjobb 
erkölcsi mércénk alapján. Csak így 
vonhatunk igazságos mérleget, ismer
hetünk fel valódi tanulságokat. Egy 
reménytelibb, békésebb századnak ne
kiindulva.

írta:
Molnár Cz. Pál

a MI ÉP kecskeméti Ifjúsági Tagoza
tának elnöke

A legendás Noszlopy Gáspár
Noszlopy Gáspár, az 1848/49-es forra

dalom és szabadságharc nemzetőr tisztje, 
népfelkelés szervezője, kormánybiztosa és 
gerillavezére sok szállal kötődik 
Kecskeméthez.

A fiatalon, 33 éves korában a magyar 
függetlenségért életét adó Noszlopy Gás
párt egy 1849-es rendőri értesítés a követ
kezőképp jellemzi: "...a rebellis kormány 
védelme alatt mint biztos foglalkozott és 
sok csínt, vétket követett egyén, termete 
kicsiny, sovány, nincs öt lábnyi, ábrázatja 

. hosszúkás, barna, orra nagy, hajlott, mit 
sasormak neveznek, ajka keskeny, szemei 
feketék, haja setét gesztenye színű, szeme 
forgása és tekintete alattomos, hangja be
szédében éles, bajusza kevés, szakálla rit
ka, barna. Beszél magyaml, németül rosz- 
szul, deákul középszerűen."

Már 1851-ben megfordul az Alföldön, s 
1852-ben Kecskeméten és környékén, 
Fülöpszálláson: "egy új forradalom szer
vezésén dolgozik."

Ott Pethő Ambrusnál tartózkodott, aki 
lelkes híve volt a forradalomnak. Nosz
lopy, aki ekkor Szabó Péter álnéven mutat
kozott be a Pethőhöz érkezett két kecske
méti vendégnek: Gál József gazdálkodó
nak, volt honvéd zászlósnak és Zabolay 
Károlynak. Elmondta, hogy Kossuthtól 
kapta a megbízást egy fegyveres felkelés
re. Közölte, hogy egy gerillacsapatot is 
létrehozott azért, hogy ha Kossuth jön, 
azonnal támogatni tudja.

Noszlopy Gáspár Kecskeméten Gálnál 
több mint egy hónapig tartózkodott, majd 
egyenruhák készítéséhez pénzszerzés cél
jából is Gállal Ceglédre mentek a fülöp- 
szállási születésű Szabó Károly reformá
tus lelkészhez. Szabó lelkész a felkelés 
céljára pénzt adott, melyből Gál Pesten a 
gerilláknak ruhaanyagot vásárolt: szürke
posztót nadrágoknak, kékposztót pedig ze
kéknek, vörös anyagot a hajtókák részére, 
majd béléseket, gombokat is vásárolt, me
lyeket Kecskemétre szállított. A 24-25 
uniformisra elegendő kelmék varrását 
Zabolay ajánlására Kecskeméten Vasváry 
Ferenc szabómesterre bízták. Vasváry a 
szabadságharcban huszárőrmester volt, 
megbízhatónak számított, mint ahogy 
Noszlopy Kecskemétet is egy felkelés 
központjának tekintette a "sok elégedet
lenkedő elem" miatt, hisz Szalkay Gergely 
honvédőmagy elnöklete alatt már "valósá

gos forradalmi klub várta."
Ami ezután történik Noszlopy Gáspár 

életében, az olyan regényes, titokzatos, 
eseményekben és feltevésekben gazdag, 
mint rövid és viszontagságos életének 
egész szövevénye. Szervezkedések, geril
laharc, az uralkodó (Ferenc József) elfogá
sának terve, s ezáltal az alkotmány vissza
állítása, a szervezkedés leleplezése, mene
külés, majd újra szervezkedés Pesten és a 
Duna mentén. Csapda és elfogatás után 
pedig a még mindig fiatal -csak 33 éves!- 
Noszlopy vallatása és halálos ítélete.

Töretlen hite, szívóssága, hazaszeretete, 
hűsége és keménysége nem adott fel sen
kit sem a pesti szervezkedések tagjai kö
zül. Ott is voltak kecskemétiek a szabad
ságszerető szervezkedők között: Gál Jó
zsef, Zabolay Károly, Hankovszky Mihály 
és Matolcsi László orvostanhallgatók.

Noszlopy Gjj&spárt 1852. november 16-án 
a pesti Bástya utcában lévő Vay-házban 
fogták el, földalatti harcostársaival együtt. 
Pesten, majd Bécsben tartották erős fog
ságban, miközben társait is elfogták, val
latták és elítélték. Halálos ítéletének vég
rehajtása előtt még az "érdeklődők" meg
tekinthették, közszemlére tették, majd a

vesztőhelyre az Újépülettől az Üllői útig 
kéz- és lábbilincsben, zárt kocsiban, négy 
zsandár őrizetében szállították. Két társa - 
Sárközy és Jubál - felakasztását kellett vé
gignéznie, majd ő következett. Bátran halt 
meg. Az "államfogoly" Noszlopynak "11 
forint 19 krajcár bankjegyekében, 5 tallér 
és 20 darab ezüsthúszas és egy darab 
ezüsttízes" volt az összes nála levő értéke. 
Bitófája a Bogár Imre betyár kivégzésénél 
használt volt. Egy 1862-es kiadású, Nos- 
zlopyról szóló irodalmi mű címképén a bi
tófájához fellépő hőst Haynau csípőre tett 
kézzel bámulja.

Noszlopy Gáspár életét, tetteit, hősiessé
gét irodalmi alkotások is őrzik, nem csak a 
néphagyomány és az emlékezet. Vittorio 
Meringhi öt felvonásos tragédiát írt róla, 
Nemeskürthy István: Parázs hamu alatt 
címmel regényt, Rényi Tamás-Zimre Péter 
pedig filmforgatókönyvet, "Élve vagy hal
va" címmel.

Maga Noszlopy így összegezte életét 
már 1849-ben:

"En /a/ forradalom embere vagyok, s 
mint ilyen is halok meg!"

írta: 
Bajtai Mária

Az idei március 15-i városi ünnepségek 
sorában az első megemlékezés 9 órakor 
Noszlopy Gáspár 1848-as nemzetőr őr
nagy, kormánybiztos szobrának avatásá
val kezdődik. Ifj. Lovas Dániel - aki a 
Képzőművészeti Főiskolán Kő Pál szob
rászművész tanítványa volt - köztéri 
szoborral mutatkozik be először Kecske
méten. Az ünnepi műsor részeként Bes
senyei Ferenc verset mond, Szécsi Gábor 
polgármester felavatja a szobrot. A sza
badságharc közel négyezer kecskeméti ál
dozatára a szobor közelében elhelyezett 
emlékkövön mintegy száz jelesebb név 
felsorolásával is emlékeznek.

A szoborpark és az emlékmű avatása 
méltó lezárása annak a programnak, 
amelynek révén a Consol Trade Kft. és 
Fábián János cégtulajdonos vállalkozó 
- a park és a szobor ajándékozói a 
korábban elhanyagolt autóbusz állo
más melletti park területén végzett be
ruházásai után a közterületi környeze
tet is rendbe tették. Annak idején a 
közgyűlésben és a közvélekedésben is 
sokan kételkedtek, hogy azok az ígére

tek, amelyeket az ilyenkor szokásos be
ruházási és ingatlanvásárlási ügyletek 
kapcsán egyes vállalkozók tesznek, va
jon megvalósulnak-e ? Most mindenki 
személyesen is meggyőződhet róla, 
hogy a jelentős mecenatúrát vállaló 
kecskeméti vállalkozó az önkormány
zati tulajdonú közparkot füvesítette és 
fásította, a sétányokat és a közvilágítást 
megépítette. A fű kaszálását leszámít
va a terület öntözését, takarítását és a 
fák metszését is ők végzik ezen a terüle
ten. Ennek a környezetnek és tevékeny- 
ségüknek része az is, hogy miután meg
építették saját költségen a VOLÁN bu
szok parkolóját és peronjait, így a busz- 
társaság is késztetve érezte magát arra, 
hogy azt a felújítást és korszerűsítést el
végezze saját területén, amely mára 
szintén látható eredményeket mutat. 
Csak bízhatunk benne, hogy a város ezt 
az igényességet kéri majd ténylegesen is 
számon mindazokon, akikkel hasonló 
jellegű üzleteket köt, és azok is köteles
ségüknek érzik, hogy így gondoskodja
nak a város arculatának alakításáról.
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Egy család három névvel
II. Az előzőekben ismertetett 

és másfél évszázada, 1855-től 
tartó családtörténetem követke
ző tagja, vitéz dr. Kováts Andor 
is jogász lett. Egész életében 
jogtanácsos és praktizáló ügy- 
vé(j, aki 1917. október 13-án 
született Kecskeméten. Politikai 
koncepciós perben, többek kö
zött azzal is büntették, hogy a 
nemesi Kováts helyett a per fo
lyamán végig Kovács néven 
szerepeltették és ítélték is el. (Később lát
hatjuk, hogy Kubinyi Ferenc is ezen a né
ven ír róla.)

A harmadik generációs v. dr. Kováts An
dor nem követte a család felmenőinek és 
nagynénjének pedagógusi pályáját. (Leá
nya viszont német-ének szakos tanári dip
lomát szerzett.) Ő viszont katona ember 
lett, jelenleg nyugalmazott ezredes. Ugyan
akkor őseihez hasonlóan jogász, és számta
lan könyv szerzője. ( Ami nagyon ritka, 
egyik könyve a napokban érte meg a kilen
cedik kiadást !)

Rendkívüli emberek vették körül a kis 
Bandikát, amint azt édesapja és nagyapja 
élettörténetéből megismerhettük. Mellettük 
azonban udvariatlanság lenne megfeled
kezni a nagymamáról, Handtel Ilonáról és 
édesanyjáról - dr. Homoki Nagy László le
ányáról, dr. Homoki Nagy István termé
szettudós és filmrendező testvéréről -, Ho
moki Nagy Juliannáról. Ilyen családi lég
körben kezdte v. dr. Kováts Andor általános 
iskolai tanulmányait Kecskeméten, majd 
kiskorától a katonai alreál, majd a főreál 
növendéke. Ezután végezte el a Ludovika 
Akadémiát. Főhadnagyi rendfokozattal 
kezdte meg hét évig tartó katonai szolgála
tát Kecskeméten, a 7. Magyar Királyi Zrí
nyi Miklós Gyalogezrednél. (Amelynek 
körlete a korábbi Ferenc József Laktanya, 
most ÉZI, ahol századosi rendfokozatot ért 
el.)

A II. világháborúban a kecskeméti gya
logezred kötelékében állandó harctéri szol
gálatot teljesített. 1942-től a 2. hadsereg 
1943. januári katasztrófájáig századpa
rancsnok volt a doni arcvonalon. Századá
nak száztíz fős állományából 1943. májusá
ban mindössze ötvenötén tértek haza Kecs
kemétre. Harctéri érdemeiért és eddig meg
szerzett kitüntetései alapján - Signum 
Laudis Német Vaskereszt I-II. fokozata, 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, stb... , 
hogy csak a legjelentősebbeket említsük -, 
már 1943-ban felvették a Vitézi Rendbe. 
1943-tól 1945-ig Magyarországon kátonás- 
kodott harcoló alakulatoknál, s 1945-ben 
Esztergomnál esett hadifogságba.

Két és féléves orosz hadifogságból haza
térve azonnal belecsöppent a Rákosi klikk 
által ezekben az időkben kreált koncepciós 
perek egyikébe, mint amerikai kém ! A hu
szonnyolc fős monstre perben a hírhedt dr. 
Gadó Béla (fia később SZDSZ-es ország- 
gyűlési képviselő) hadbíró őrnaggyal talál
ta szemben magát, aki közülük hetet halál
ra ítélt. Ez volt a-szégyenteljes Dóczy-féle 
koncepciós per, amelyről és benne Kovács 
Andorról név szerint is megemlékezik 
Kubinyi Ferenc "A katona-politika regé
nye" című könyvében. Berkesi (az ávós pri
bék és regényíró) Thompson kapitány neve 
köré szőtt, mesét, és így adta ki munkáját, 
melyet a per ihletett, s amelyben ő maga is 
közreműködött, mint verőlegény. V. dr. 
Kováts Andort a CIA-nak dolgozó USA 
kémként, valamint "feljelentési kötelezett
ség elmulasztása miatt" 1950. februárjában 
három évre ítélték. (A XXVII. r. vádlott 
Barta István szintén kecskeméti volt.) Bün
tetését másodfokon leszállították egy esz
tendőre. Ezt a Margit körúti katonai fegy- 
házban letöltve, már várta a fekete autó, 
amely egyenesen Kistarcsára vitte, ahol to
vábbi három évet töltött internáltként. Saját 
szavaival: "Még most is ott rohadnék, ha 
nem jön Nagy Imre 1953-as miniszterel
nöksége, aki az internáló tábort megszün
tette." Persze későbbi életére is kihatással 
volt a Dóczy-Thompson perben való sze
replése, hiszen az 56-os forradalom után,
1957- ben minden jeles nemzeti ünnepet 
megelőzően begyűjtötték, mint kétes ele
met.

Mindeközben vitéz dr. Kováts Andor 
többször megszakított jogi tanulmányait 
befejezte, és 1957-ben doktorátust szerzett.
1958- ban rehabilitálták. Ezután letette az 
ügyvédi-bírói szakvizsgát, és 1962-től har
minc éven át nyugdíjazásáig jogi beosztá
sokban dolgozott.

Irodalmi munkássága rendkí
vül sokrétű, a legkülönbözőbb 
témákat öleli fel, és könyvei 
több százezer (!) példányban 
jelentek meg. Elsőként említ
hetjük Oberleutnant Andreas 
Kováts, azaz Kováts Andor fő
hadnagy saját kiadásban meg
jelent "Ötnyelvű katonai szó
tár" című munkáját. (Hogy ez 
mennyire nem évült el, arra áll
jon itt, hogy az 1988-ban Irak

ba küldött magyar katonai misszió ezt az 
ötnyelvű szótárt vitte magával, fél évszá
zaddal a könyv megjelenése után !) Ez a 
könyve magyar-német-olasz-francia-angol 
nyelven tartalmazza az összes korabeli ka
tonai szakkifejezést és vezényszót. (Német, 
francia és holland nyelvekből rendelkezik 
tolmács igazolvánnyal, de angolul és ola
szul sem lehetne őt eladni.)

Ezt követően látott napvilágot összeállítá
sa "A gyalogság harca és harceljárása kato
nai szabályzataink alapján" című munkája, 
amely négy kiadást ért meg, ugyancsak sa
ját gondozásában. E két katonai vonatkozá
sú munkája, a később polgármesterré lett 
Tóth László féle nyomdában készült.

Oroszországi hadifogsága két könyvének 
lett ihletője. Összeállította az oroszországi 
"Tiszti hadifogoly címtár"-at, amely 1948- 
ban Kecskeméten, a Tóth László igazgatása 
alatti Első Kecskeméti Hírlapkiadó és 
Nyomda Rt.-nél készült. Ez a felsorolás 
2725 nevet tartalmaz, köztük számos kecs
keméti hadifogolyét is. Több mint félévszá
zaddal hadifogsága után, 1995-ben került 
az üzletekbe "Ablak az oroszokra" című 
dokumentum kötete, amely "a lágerekben, 
gulágokon, az ólom- és platinabányákban 
szenvedő százezrek sorsát, a vasútépítők 
csont-bőr seregének tragédiáját mutatja be , 
amely súlyos része a sztálini évtizedeknek. 
Olyan sötét, hogy a mai időkre is árnyékot 
vet..." - írja a szerző.

Jogi és katonai vonatkozású munkái után 
témát vált, és a keresztrejtvény világával el
jegyezve magát, sorra jelennek meg ilyen 
jellegű munkái. Ötvenezer példányban el
sőként a "Rejtvényfejtők kézikönyvé"-t je
lenteti meg, majd 1987-ben negyvennyolc
ezer példányban a "Rejtvényszótár"-t. Leg
nagyobb sikerét a "Keresztrejtvény lexi
konénál éri el. Ez a szakkönyvként is jegy
zett, de egyúttal irodalmi alkotása az első, 
1990-es kiadása óta már további nyolc ki
adást ért meg, kétszázharmincezer példány
ban. Hamarosan piacra kerül a kilencedik 
kiadás is, ötezer példányban. A napokban 
készült el a "Tini rejtvényszótár" 12-18 év 
közöttiek részére, valamint a "Magyar mil
lennium" ifjúsági képes összeállítása, me
lyet - nemo próféta in patria sua - Békés 
megye napilapja már egy esztendeje közli 
folytatásokban, és hamarosan könyv alak
ban is megjelenik.

A pontosan ötven esztendővel ezelőtt ki
végzett Sólyom László altábomagyról ké
szített film forgatókönyvét is vitéz dr. 
Kováts Andor írta, és a televízió be is mu
tatta, de nem az ő neve alatt ! Ide tartozik, 
hogy 1948-ban Budapesten, a Bem rakpart 
52-ben együtt dolgozott Sólyom Lászlóval, 
aki közvetlen főnöke volt. (A Vezérkari Fő
nökségre "Ötnyelvű katonai szótár"- a mi
att emelték ki.)

Még egy nevezetes és országszerte ismert 
katonával hozta össze Kováts Andort az élet. 
1990. júliusában Kéri Kálmán vezérezredes, 
országgyűlési képviselő felrendelte - töb- 
bedmagával - a volt ludovikásokat magához, 
hogy közösen megalapítsák és létrehozzák a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesületet. Itt, 
ezen a találkozón mondta Kéri Kálmán, 
hogy ...a magyar honvédségnek nem a 19- 
es és nem az orosz hagyományokon kell fej
lődnie, hanem a magyar hagyományokon 
megújulnia". Ugyancsak ekkor és itt hang
zott el Kéri Kálmán - az MSZP által sajtóban 
kifogásolt - azon kijelentése, miszerint "az 
oroszok ellen viselt háború igazságos hábo
rú volt".

Vitéz dr. Kováts Andor sokak által - sőt 
viccesen saját magát is így bemutatva -, 
mindenki Andor bácsija, az "utca emberé
nek", "paraszt vitéznek" tartja magát.

1855-ben született nagyapja és 1884-ben 
született édesapja nyomdokain haladva a 
XXI. században, az újabb évezredben is új 
témák és tervek kivitelezésén munkálkodik 
ez a katonás tartású, egyenes, szikár ember.

írta:
vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás

Nyugdíjasán is a katedrán
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 

Pokorni Zoltán oktatási minisztertől a 
budapesti központi ünnepségen vehette át 
a Németh László Díjat Kovács Tibor, a 
kecskeméti Németh László Gimnázium 
tanára, nyugalmazott igazgatóhelyettes.
* Nevét és hírét már régóta ismertem, 

amikor jó  pár éve először találkoztam Ko
vács Tibor tanár úrral. Máig emlékezetes 
marad számomra az első találkozás ked
vessége, segítőkészsége és figyelmessége. 
Jószándékáért azóta is hálás vagyok neki. 
Minden újabb személyes benyomásom 
megerősítette azt, hogy a szinte az egész 
városban ismert pedagógust joggal tart
ják nagyon értékesnek embernek kollégái 
és volt tanítványai.

Fehér István, a Németh László Gimnázi
um igazgatója nemcsak évtizedes munka
társa, hanem gyermekkortól barátja is Ko
vács Tibornak.

-Az egyetem elvégzése után - immár har
minchat éve -, egész élete és munkássága 
a Németh László Gimnáziumhoz kötötte. 
Amellett, hogy a biológiát és kémiát ma
gas szinten tanította, egy nagyon megbíz
ható, lelkiismeretes, az emberek kisebb- 
nagyobb ügyes bajos dolgaival is foglal
kozó embert tisztelünk benne. Kezdetben 
ő volt a legfiatalabb a tanteremben, mára 
viszont elmondhatja, hogy apát, anyát és 
az ő gyermekeit is tanította, többükkel

őszinte családi barátságot kötött. Arc- és 
névmemóriája szintén híresen fantaszti
kus. Ki kell emelnem a tanórán kívüli ne
velésben szerzett érdemeit, ezep belül is 
azt, hogy húsz éve egy egész színháznyi 
bérletet szervezve, minden tanulónkat 
Színházba járásra nevelt. Az elmúlt évtize
dekből nem volt olyan színházi előadás a 
városban, amit ne látott volna. Valameny- 
nyien nagyon örülünk most már nyugdí
jas, de mégis naponta köztünk lévő kolle
gánk kitüntetésének.

Kovács Tibort elfoglaltsága és szerény
sége okán is elég nehéz volt szóra bírni. 
Hosszúra nyúlt délelőtti tanítás után a 
pihenésképpeni otthoni sütés-főzésből ér
kezett a késő délutáni osztályozó konfe
renciára. Előtte beszélgettünk.

-Miben gyökereztethető a tanár úrban 
tisztelt sok jó tulajdonság ?

-Biztos van ennek veleszületett része is, 
hiszen mindig, gyerekkoromtól kezdve 
szerettem a közösséget. így az otthon, az 
iskolázottság és a munkám együtt alakítot
ta. Jó érzés volt számomra mindig a tanu
lók és pedagógus kollégák együttes közös
ségében létezni. Két iskolához kötődtem, 
hét évig diákoskodtam, majd huszonöt 
évig tanítottam a piaristák iskolaépület
ében, mostani helyünkön három évig vol
tam diák, és immár tizenegy éve itt taní
tok. Humánus beállítottságú közösség a

mienk, ahol a nem 
túl felkészült fiata
lokban is mindig 
meg tudjuk találni a 
jót. Egyébként tős
gyökeres kecske
méti, igazi polgári, 
iparos család gyer
meke vagyok. Az 
egyetem után min
denképpen haza 
szerettem volna jönni, de akkor hely csak 
a dolgozók gimnáziumában volt, ahol rö
vid idő után megszoktam, hogy az órák 
délután és este vannak.

Gyerekkorom óta jártam színházba, 
amely nemcsak tetszett, de vonzott is. Ar
ra nevelem diákjaimat - és erre ösztönzöm 
kollégáimat is -, hogy a színház legyen 
számukra egy esemény, amelyre készülje
nek, öltözzenek is föl, és inkább ezt vá
lasszák a televíziós filmek helyett.

Amikor nyugdíjba vonulásomról döntöt
tem, úgy gondoltam, helyet kell adni a fi
ataloknak. Igazgatóm mégis most vissza
hívott, hogy egy betegség okán vegyem át 
egy negyvenhat fős érettségiző osztály ve
zetését. így most három osztályban is taní
tok, és jó emberek között jól érzem ma
gam, mert nem tudnék bezárkózott nyug
díjas életet élni.

k.gy.

A kecskeméti művészek országjárása
Néhány hete már elkészült a Budapesti 

Tavaszi fesztivál igényes műsorfüzete. 
A gazdag fővárosi programok mellett a 
vidéki rendezvényekről is pontos 
tájékoztatást nyújt a kiadvány, így 
Debrecen, Eger, Gödöllő, Győr, 
Kaposvár, Kecskemét, Pécs, Sopron, 
Szentendre, Szolnok és Szombathely 
március 15 és április 1 közötti kulturális 
eseményeiről is tájékozódhat az olvasó. 
Kecskemét nevével azonban nem 
csupán a helyi programokat feltüntető 
oldalakon találkozhatunk, hanem a füzet 
más lapjain is felbukkannak kecskeméti 
együttesek.

Örömmel olvashatjuk, hogy a 
"Vendégünk egy város" keretében

Kecskemét köszönti Budapestet, még
pedig nem akármilyen szinten: március 
30-án a Pedagógus Énekkar, 31-én az 
Ars Nova Énekegyüttes szerepel a 
Mátyás-templomban, illetve a Magyar 
Rádió márványtermében. A hónap utol
só napján télbúcsúztató, tavaszköszöntő 
játék keretében bábosok, táncosok, 
zenészek felvonulása és műsora 
szórakoztatja a Vörösmarty tér közön
ségét, míg aznap este a Thália 
Színházban Katona József Bánk bán-ját 
adja elő a Kecskeméti Katona József 
Színház társulata. - 

Kecskemét fesztivál-vendége Győr 
városa, így sor kerülhet a Győri Nemzeti 
Színház vendégjátékára (március 20),

megismerhetjük a Győri Nemzetközi 
Művésztelep gyűjteményének válogatott 
alkotásait (Erdei Ferenc Művelődési 
Központ, március 15), a Kisalföld élő 
népművészetét (Népi Iparművészeti 
Múzeum március 16-tól), közös estre 
készül a Forrás és a Győri Műhely 
folyóirat (március 29). Persze Győr sem 
marad teljesen kecskemétiek nélkül: 
március 17-én itt lép fel a Bohém 
Ragtime Bánd.

Érdemes tehát ismét készülni, mert 
március második felében a szokásosnál 
jóval nagyobb kulturális kínálatból válo
gathatunk, már amennyire időnk és 
pénztárcánk engedi...

h.á.

X V I . K e c s k e m é t i  T a v a sz i F e s z t iv á l  p r o g r a m já b ó l
Március 17. 10.00 óra "Tavaszköszön

tő” - népi hagyományőrző nap az Erdei 
Ferenc Művelődési Központ és Művé
szeti Iskolában és a Kecskeméti Ifjúsági 
Otthonban.

19 óra A MÉZ Együttes ír és kelta nép
zenei koncertje és táncház (EFMK)

Március 18-21. "Mozaik” - Válogatás a 
32. Magyar Játékfilmszemle díjnyertes 
alkotásaiból (Otthon Mozi).

Március 19. 19.00 óra Borúsan Cham- 
ber Orchestra (Törökország) koncertje. 
Vezényel: Alpaslan Ertüngealp a Ma
gyar Televízió karmester versenyének 3. 
helyezettje (Erdei Ferenc Művelődési 
Központ és Művészeti Iskola).

Március 20. 17.00 óra A Tiszakécskei 
Művésztelep (Bozsó Gyűjtemény).

Március 21. 19.00 óra Budapest Tánc
színház előadása. Közreműködik: a Cre- 
atív Jazz Trió (Erdei Ferenc Művelődési 
Központ és Művészeti Iskola).

19.00 óra Kamarazenei hangverseny 
Isabel Ferrier, Theo Bross, Maczák Já
nos, Hajdú Roland (Kodály Intézet).

Március 22. Az Éneklő Ifjúság Napja - 
középiskolás kórusokkal (Kodály Isko
la). "Kecskemét város polgára leszek" 
(Béke Általános Iskola).

17.00 óra A Forrás Folyóirat és a győ
ri Műhely Folyóirat közös estje (Katona 
József Könyvtár).

Március 23. 19.00 óra Katona József: 
Bánk bán - bemutató előadás (Katona 
József Színház).

Március 23-24. X. Bohém Ragtime 
Jazz Fesztivál (Erdei Ferenc Művelődési 
Központ és Művészeti Iskola). X. 
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Ta
lálkozó megyei rendezvénye (Kecske
méti Ifjúsági Otthon).

Március 24. 19.00 óra Az Ars Nova 
Énekegyüttes kortárs zenei és irodalmi 
estje (Újkollégium díszterme).

Március 26. 19.00 óra Különös zenék 
estje (EFMK és MI).

Március 27-április 1-ig Minden napra 
egy mese - a magyarországi bábszínhá
zak bemutatói (Ciróka Bábszínház).

Március 27. 19.00 óra A Katona József 
Színház előadásai a Színházi Világnap 
tiszteletére : Hirson: A bohóc.

Március 28. 17. óra Vinkler László fes
tőművész kiállítása (Mártonfy Galéria).

Március 29. 19.00 óra Presser Gábor és 
barátai lemezbemutató koncertje 
(EFMKMI).

Március 30. "Ide nekem az. oroszlánt

is" - középiskolások művészeti találko
zója (Kecskeméti Ifjúsági Otthon).

19.00 óra Muzsikáló Egészségügyiek 
hangversenye I. (Kodály Iskola).

Március 31. 19.00 óra Fesztiválzáró 
hangverseny (Kodály Iskola) Liszt: Via 
Crucis, Vivaldi: Glória. A Kecskeméti 
Pedagógus Énekkar és a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekar hangversenye. 
Közreműködnek énekes és hangszeres 
szólisták, és orgonán: Révész László. 
Vezényel: Erdei Péter.

19.00 óra Muzsikáló Egészségügyiek 
II. (Újkollégium Díszterme).

További rendezvények:
Városi Gyermekszínjátszó Találkozó 

(Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)
Március 10. Könyvtársasjáték (Katona 

J. Könyvtár).
Március 16-23. Csete Ildikó, Csete 

György és Csete Örs kiállítása (Kodály 
Iskola).

Március 10. Kecskeméti Szaxofon 
kvartett koncertje (Újkollégium).

Március 22. Családtörténeti kiállítás - a 
Muraközyek (Katona József Emlékház).

Március 13. Vinkler László képzőmű
vészeti album bemutatója (Katona Jó
zsef Könyvtár) március 28.

GYALOGTÚRA A VISEGRÁDI-HEGYSÉGBE. A Boróka Szabadidősport Egyesület március 31-én, szombaton reggel 7- 
kor a DOMUS parkolóból autóbusszal indít túrát. Útvonala: Búbánatvölgytől Pilismarótig. Ezzel a túránkkal a Visegrádi
hegység talán kevésbé ismert, nyugati részét barangoljuk be. A mintegy 20 km-es gyalogtúra közepes nehézségű. Nem elsősor
ban a táv teszi azzá, hanem - amint a leírásból is látszik - az, hogy csaknem kétharmada emelkedő jellegű. A fáradtságért kár
pótol bennünket az út során többször elénk táruló panoráma: a Dunakanyar, a Dobogókő-csoport tömbje, a szomszédos Pilis 
medencéi és csúcsai, továbbá a Gerecse vonulatai. Ajánlott felszerelés: kis hátizsák elemózsiával és esőkabáttal, vízhatlanná 
tehető erős, esetleg magas szárú cipő, réteges öltözködés.

Előzetes jelentkezés esténként telefonon: 76/402-184. Az 1.200 forintos részvételi díjat március 27-28-29-én 16.30 és 18 óra 
főzött kérjük befizetni a Katona József Könyvtár kávézójában egyesületünk képviselőjének. Várjuk!



Nemzetközi 
kapcsolatok

Február közepén Kecskemétre látogatott a Marosvásárhelyei "Petru Maior" 
Egyetem rektora, Prof. Dr. ing. Vasile Bolos és két munkatársa. A rövid munkalá
togatáson a vendégek megismerkedtek a Kecskeméti Főiskola Kertészeti, Műsza
ki és Tanítóképző Karának tevékenységével, meglátogatták a telephelyeket. A ta
pasztalatok értékelésénél áttekintették a lehetséges együttműködési kereteket az 
oktatói, hallgatói mobilitástól a pályázati aktivitásig. A két intézmény rektora 
egyetértett azzal, hogy valós együttműködés akkor alakulhat ki, ha a rektori talál
kozások nyomán a tanszékek, oktatók, hallgatók között alakul ki szakmai koope
ráció.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően ismét ellátogatottak Kecskemétre 
a Rennes-i Pedagógusképző Intézet hallgatói, akik a magyar oktatási rendszer és a 
pedagógusképzés helyzetét tanulmányozzák városunkban.

A SOCRATES-ERASMUS program keretében ebben a félévben finn, olasz és 
német hallgatók érkeznek a Tanítóképző Főiskolai Karra, míg a kecskeméti diákok 
finn, ír, francia, német, olasz, spanyol és portugál intézményben folytathatják ta
nulmányikat néhány hónapig.

Beruházás
Több mint tíz év előkészítés, több kiló, többszörösen átdolgozott pályázati anyag 

utolsó verziójának pozitív értékelése nyomán végre megindulhat a Kecskeméti Fő
iskola intézményfejlesztési és beruházási tervében megfogalmazott nagyléptékű 
fejlesztés. A magyar felsőoktatási fejlesztési programban megvalósuló beruházási 
projektben összesen 14 millió USD értékben részesülhet a Kecskeméti Főiskola.

A program első lépéseként a Homokbánya területén tavaly átadott kollégium 
melletti épület felújítására kerülhet sor, ahol további 286 hallgató elhelyezésére 
nyílik lehetőség. Ezenkívül megkezdődhet a Műszaki Főiskolai Kar területén az 
Informatikai Intézet, valamint a Kertészeti Főiskolai Kar területén a Környezettu
dományi Intézet tervezési munkálatainak előkészítése. A beruházási program helyi 
feladatainak koordinálására a Kecskeméti Főiskola külön Programirodát hozott lét
re.

Helyesbítés
Előző számunkban a táblázat-szerkesztés igyekezete eltüntette a Műszaki Főis

kolai Kar egyik népszerű szakját, így hiányosan jelent meg a Kecskeméti Főisko
la szakjait és szakirányait felsoroló táblázat. Az érintettektől és az olvasóktól ez
úton is elnézést kér az elkövető: Horváth Ágnes, akinek mellesleg hivatalból is a 
legjobban kellene tudni bizonyos információkat 

S íme a jóvátétel, a javított táblázat:

Kertészeti Főiskolai Kar

Kertészmérnök szak

Szakirány
Általános kertész
Dísznövény- és zöldségtermesztő
Gyümölcs és szőlőtermesztő

M űszaki Főiskolai Kar

Gépészmérnök szak

Szakirány
automatizálás
termékfejlesztő
gyártásinformatikai
anyagtechnológiai és minőségügyi
műanyagfeldolgozó

Műszaki informatika
szak

műszaki informatikai
gazdasági informatikai

Műszaki menedzser 
szak

gazdálkodási
marketing

Mérnöktanár szak 
(a második év után)

gyártás i nfo rmati kus
műszaki informatikus
műanyagfeldolgozó

Akkreditált felsőfokú szakképzés: gépipari mérnökasszisztens
logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Tanítóképző Főiskolai Kar

Óvodapedagógus szak önálló vagy tanítói szakkal párosítva

Tanító szak + 
műveltségi terület

magyar nyelv és irodalom
ember és társadalom
ember és természet
angol nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom
francia nyelv és irodalom
vizuális nevelés
ének-zene
testnevelés

KECSKEMÉTI
FŐISKOLA

Előadások a KlO-ban
RÓMÁTÓL- RÓMÁIG. Művészettörté

neti előadássorozat II. része, diavetítéssel. 
Előadó: Bella Rózsa, Pilinszky- díjas ta
nár, grafikusművész, a Magyar Alkotómű
vészek Országos Egyesületének tagja. Té
mák márciusban: Firenze a reneszánsz 
bölcsője ( festészet, szobrászat)

2(X)1. március 5-én 16.00 órakor Galle- 
ria dclf Academia és a Brancacci Kápolna 
freskói

2001. március 19-én 16.00 órakor Medi

ci Kápolna és az Uffizi Képtár Előzetes 
áprilisban: Velence a lagúnák városa

Belépődíj 120 Ft/előadás. Információ: 
Gömöry Dorottya

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon azon in
tézmények közé tartozik, amely részére az 
SZJA ]%- a felajánlható. Kérjük, csatla
kozzék Ön is támogatóinkhoz és az SZIA 
1 %-át intézményünk, a Kecskeméti Ifjúsá
gi Otthon javára ajánlja fel!

Adószámunk: 15340924203

Uj utakon a Kuna Family
Jótékony célú hangversenyre invitálta 

olvasóinkat a Kuna Family előző szá
munkban. A március 2-án az Erdei Ferenc 
Művelődési Központban, a Kórházért Ala
pítvány javára rendezendő koncert az 
együttes fejlődésének legújabb állomása, s 
egyben egy új korszak kezdete. Ahogy ta
lálkozásunkkor elmondták, számukra vége 
a "családi örömzenélés" békés korszaká
nak, a jövőben profi együttesként kíván
nak működni. A közönség eddigi vissza
jelzései alapján bíznak és hisznek abban, 
hogy meg tudnak élni a zenélésből. A há
rom fiú és Vali magántanulóként tanul a 
Németh László Gimnáziumban, de a nap 
24 órájában együtt vannak és zenélnek. A 
további tanulmányokról még nincs kifor
rott elképzelésük. Számítógéppel felsze
relt - az informatika Marci asztala - saját 
stúdiójukban készítik elő a felvételeket és 
persze gyakorolnak. Sokat. Külön is és

együtt is. Talán nem várják hiába, hogy 
egyszer egy hivatásos kiadó is felfigyeljen 
rájuk. Büszkék arra, hogy sok nagyszerű 
egyéniséggel, tehetséggel találkoztak már 
eddig is pályájukon. Örömmel mutatják 
Vamus Xavér Télikert című CD-jét, me
lyen ők is szerepelnek, s turnéztak is az or
gonistával.

Több stílusban is otthonosak, de a jövő
ben inkább az igényesebb művek előadá
sára kívánnak koncentrálni. A klassziku
sok feldolgozásaitól a jazz, blues műfaj
okon át a popzenéig, pontosabban a jazz és 
a pop sajátos ötvözetéig terjed a repertoár
juk.

Felvételünk a Tiszti Klub éttermében ké
szült, ahol minden hónap utolsó csütörtök
jén kellemes hangulatú klubestre várják 
mindazokat, akik szívesen látják és hall
gatják őket, egy-egy sztárvendég társasá
gában. H.Á.

Teltházas farsangi koncert

Teltházas farsangi koncertet adott a Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar a Piarista Gimná
zium dísztermében. Kuna Lajos mellett Földi János vezényelte nagy sikerrel az évtizedes 

hagyományokra visszatekintő és több korosztályt útjára indító zenekart.

E gy napra három ?
Mit csináljon a dolgozó, ha a heti haj

tás, sokszor estébe nyúló értekezlet 
vagy határidős munka mellett három 
meghívót kap péntek estére? Megtehet
né ugye, hogy legnagyobb sajnálatára 
mindenhonnan kimenti magát, így lel- 
kiismeret-furdalás nélkül kipiheni a he
ti fáradalmakat. De hát érdekelné a do
log, mert az egyik helyen kedves isme
rősei muzsikálnak, a másikon vonzó a 
műsor, a harmadikon a helyszín szokat- 
lansága sajátos hangulatot adhat a ren
dezvénynek. Aztán körülnéz a pénztár
cájában és számol: mennyit engedhet 
meg magának egy estére, s mi történik, 
ha netán a gyermekét is magával vinné 
szívesen? Az egyik koncert meghívóján 
nem szerepel belépődíj, de hát tudjuk 
persze természetesen, hogy az Alapít
vány javára minden adandó alkalommal 
elfogadnak szerény összegű befi
zetést...

A következő meghívón földi halandó, 
mezei muzsikus és műkritikus számára 
elképesztő összeg+ÁFA díszelgett igé
nyes papíron. Az átlag koncert-látogató 
havi nettó járandósága egytizedét ost
romló belépődíj viszont tartalmazta az 
esztétikai élvezetet követő fogadás csá
bító ajánlatát. Nem is földi halandó, ali

as természetes személy kapta a meghí
vót, hanem a Cég. Elvégre így is lehet 
(kell, kívánatos stb.) gondoskodni a ve
zető munkatársai kellemes kulturális 
közegben töltendő rekreációs - költség
ként elszámolható?! - szórakoztatásá
ról. Nem is beszélve arról, hogy milyen 
vonzó lehetőséget jelent egy-egy ilyen, 
vállalkozók által menedzselt hangver
seny a közreműködő szólistáknak, 
együtteseknek. (Kevesebb belépődíj 
mellett úgysem számíthatnak tisztelet
díjra, örülnek, ha játszhatnak...)

A harmadik koncert farsangi mulat
ságként is reklámozta magát, belépődí
ja még vállalható hamburger-szintet 
képviselt, ráadásul jótékony célra is hi
vatkozott. Ó, karitatív szellem, balga 
kíváncsiság, vonzó társaság! Döntés 
született, az este is eltelt kellemesen, a 
gyerek meg mehetett egy másik hely
színre - ingyen. A tanulságot viszont 
nem árt megszívlelnünk: városunk nem 
csupán az egy estére jutó bálák számá
nak tükrében gyarapodik, de az egy es
tére jutó koncertek sokfélesége is szívet 
melengető gazdagodásra utal. Aki meg 
mindenre kíváncsi, az legyen rendez
vény-koordinátor vagy maradjon 
otthon... -h-s

Zenészegylet Kecskeméten és az inter
neten. Az egylet tagjai sorába várja mind
azokat, akik a mai zenei irányzatok vala
melyikében alkotnak, vagy társakat találni 
az alkotói munkához, segít a fellépési le
hetőségek megteremtésében, a zenei klu
bok létrehozásában, pályázatokra és kap
csolatokra ad lehetőséget. Megszervezi az 
együttesek, szólisták, énekesek fellépéseit, 
kiközvetíti és lebonyolítja a produkciókat.

Az egylet számlaképes, segít azon fiata
loknak, akik nem rendelkeznek még ilyen
nel. Természetesen az oktatás sem marad
hat ki a profilból. Jó hír, hogy az egylet és 
az Ifjúsági Otthon közös szervezésében 
musical ének szakosztály indul, melyben 
mindenki kipróbálhatja ének és tánctudá
sát. További információk az egyesület 
elnökétől kérhetők: Szénási Pál Bertalan, 
06-30/9686-044.

C sillagnéző
KOS. A Nap március 20-án lép a Kos 

jegyébe, ez a csillagászati tavasz kezde
tét, és egyben a Kos-jegyűek szellemi 
aktivitásának, kreativitásának fellendülé
sét hozza el. Ráadásként a jegy uralkodó 
bolygója, a Mars is kedvező energiákat 
jelez ebben az időszakban. Érdemes elfo
gadni a kihívásokat.

BIKA. A jegy uralkodója, a Vénusz 
csalódásokra utal, s nem csak ebben a 
hónapban. Tartsa szemmel a barátnőket 
és a női munkatársakat, akik a színfalak 
mögül, rejtve próbálják irányítani az ese
ményeket. A sérelmeket nem érdemes 
felhalmozni, mondja meg azonnal a véle
ményét, ha kiderül a turpisság.

IKREK. Élénk társasági élet jellemez
heti ezt a hónapot. Talán partnere is meg
értőbben kezeli az ön virágról virágra va
ló repkedését, de azért ne bízza el magát 
túlságosan, igyekezzék betartani az alap
vető játékszabályokat, mert egyébként 
hamar felszakadnak a közelmúlt sebei, s 
derűre ború következik.

RÁK. Főleg a hónap második felében 
számíthat rá, hogy rövid távú céljait el
éri, de biztonságérzete ettől még nem iz
mosodik meg igazán. Végezze csendben 
hétköznapi apró teendőit, este pedig gon
dolkozzék el a világ folyásán. Ha mun
kahelyet változtat, ne égesse fel maga 
mögött a visszavezető hidat.

OROSZLÁN. Tegye félre eredendő 
büszkeségét, s kérjen segítséget gyökere
sen új tervei megvalósításához. Ha azon
ban ezek a tervek szerelmi életének és 
párkapcsolatának megreformálásáról 
szólnak, csak magára számíthat. Ám eb
ben az esetben is érdemes lenne meghall
gatni egy bölcs tanácsot.

SZÚZ. A család és a munka áll most a 
középpontban. Szerencsés változásra 
számíthat, ámbár lehet, hogy egyelőre 
még nem látszik, milyen támogató áll a 
háttérben. Fogadja el a segítséget és 
igyekezzék komolyan venni, stabilizálni 
a helyzetet, még akkor is, ha odahaza 
emiatt feszültté válik a helyzet.

MÉRLEG. Partnerével nehezen képes 
megértetni magát, főleg, ha indulatait 
szabadjára engedi. Különösen a március 
18. körüli időszak ígérkezik indulato
sabbnak a kelleténél, de- a helyzet nem 
annyira vészes, hogy még a közlekedés
től is elvonja a figyelmét. A gondokat 
hagyja otthon, s Figyeljen az útra.

SKORPIÓ. Pénzügyi helyzete most 
leginkább a libikókához hasonlít. Hol a 
saját erejéből próbál gyarapodni, hol más 
pénzére vagy a szerencsére számít. Koc
káztatnia azonban sem a saját pénzét, 
sem a másokét nem szabad. Inkább vár
jon türelemmel, amíg munkáját illetően 
kedvező ajánlatot kap.

NYILAS. Itt az ideje, hogy partnerével 
vagy üzlettársával rendezze viszonyát. 
Erre feltétlenül sort kell kerítenie, csak 
azt ne higgye, hogy hatalmi szóval, han
goskodással megoldhatók a problémák. 
Lehet ugyan, hogy most ezt érzi célrave
zetőnek, de akkor pár hónap múlva kezd
heti elölről az egészet.

BAK. Munkahelyén igen vegyes hatá
sok érik. Némely kollégájával és főnöké
vel jól megértik egymást, mások viszont 
feszültséget szítanak, új játékszabályokat 
akarnak felállítani. Ha a konfliktusok 
miatt megfeledkezik saját egészségéről, 
a rendszeres életvitelről, kénytelen lesz 
egy időre visszavonulni.

VÍZÖNTŐ. Olyan partner kellene 
most, aki szeretettel, de kellő eréllyel 
rendbeszedi kissé összekuszálódott én
tudatát. Ehhez egy Oroszlán-típusú sze
mélyiségre van szüksége, bármennyire is 
viszolyog attól, hogy mások irányítsák. 
Hazárdjátékokba azonban semmiképpen 
ne bocsátkozzék.

HALAK. Minden erejével arra törek
szik, hogy lehetőségeit bővítse, akár 
azon az áron is, hogy hatalmi harcokba 
bocsátkozik munkahelyén. A családi kö
rülmények azonban időnként hátráltatják- 
a kibontakozást, ezért az lenne a célsze
rű, ha előbb otthon rakna rendet. Erre 
most jók az esélyei. L. A.

Születési horoszkóp, sorselemzés, pár- 
kapcsolat, személyes konzultációval. 
Tel.: 30/27-144-28.



FENN, A CSÚCSON
Szendrő Szabolcs a sport megszállottja. 

Akkor is edzésre siet, amikor a már moz
gó vonatra felugorva elvéti a mozdulatot, 
sarka a kerék alá csúszik. A sípcsontot is 
megcsavaró sérülés súlyosabb, mint elő- 
szörre látszik. Pár nap múlva térd alatt le
vágják a lábát. Tizenhat éves ekkor.

Huszonhét éves koráig kajakozik. Telje
sen kezdőből küzdi fel magát az elsőosztá- 
lyúak közé. Közben családot alapít, két fia 
születik. Visegrád fölött a börzsönyi olda
lon van egy szikla, az Ördögszikla, amit a 
hetvenes évek végén a Turista Magazin 
hátoldalán pillant meg. Elindul, hogy 
megkeresse. Ez az első hegyi túrája. Köz
ben a vasútnál dolgozik. Szabadidejében, 
később hegymászó egyesületi tagként ki
kérővel, egyre többet van a hegyekben. A 
Tátra, az Alpok, a Kaukázus hegyei után 
jött a Pamír. A cél: egyre magasabbra tör-

"Én úgy hiszem, szeretetért szeretetet 
kapok cserébe, bár több barátom kétel
kedik ebben. Sokszor igazuk is van, de 
az már biztos, hogy pofonért pofont 
kapok. így inkább maradok az első vál
tozatnál."

Ezt a gyönyörű képet a Dolomitokban fényképezte Szendrő Szabolcs
-  A hegyeket nem lehet legyőzni. Ilyen el

határozással nem lehet nekiindulni. Min
dig csak magunkat kell legyőzni, a hide
get, a szorongást, a félelmet. Minél maga
sabbra mész, annál jobban felöltözöl, a 
lelked viszont egyre meztelenebb lesz. Itt 
nem lehet egyenes derékkal járni. Tessék 
négykézlábra ereszkedni, ha kell, lehasal
ni. Be kell hódolni, ha a hegy másképp 
nem enged magához.

Közben fényképezi a tájat úgy, ahogy ő, 
s persze ahonnan ő látja. A Természet Vi
lága címlapképei különleges tehetségű fo
tósról vallanak. Kiállításai, diavetítései 
egyre több érdeklődőt vonzanak.

-  Nekem arra is állandóan gondolnom 
kell, hogy miket fogok fotózni, hogy meg 
tudjam osztani másokkal is ezeket az élmé
nyeket. Mert ha csak az enyém, akkor nem 
ér semmit.

Ahogy nehezednek az utak, egyre több a 
kínlódás. Szinte megszokott, hogy fönt a 
hegyen nem tud aludni, nem tud enni, át
fázik, elzsibbad a keze, később hetekig 
hámlik róla a bőr, egy túra alatt átlag tíz 
kilót lead. Ki tudná megmondani, hol van 
a határ szenvedés és élvezet között?

-  A legszomorúbb képem ötezer méter 
magasságban készült: hatalmas hegyek 
között emberi kéz nyoma: egy építmény fa 
la látható. Ebben a magasságban, ahol 
maga a létezés is szinte megoldhatatlan 
feladatnak látszik, az ember erődítményt 
épített...

A Magyar Hegymászó Klubnak tagja le
het bárki, de elért eredményei alapján tisz
teletbeli tagja csak négy van. van. Az idős 
Bucsek Henrik bácsi, akinek a lelke még 
mindig a hegyek között jár, Sir Edmund 
Hillary, a mind a tizennégy "nyolcezrest"

megmászó lengyel Jerzy Kukuczka (pár 
éve meghalt a Himalájában) és a négyes 
számú igazolvány tulajdonosa, Szendrő 
Szabolcs. Olyan helyzetekben, amikor az 
erőnlét, a fizikum szabja meg, feljut-e va
laki a csúcsra, egyáltalán túléli-e az expe
díciót, ő bal lábához csatolt műlábbal éri el 
eredményeit.

-  A hátrányát azért nem érzékelem, mert 
nem tudom, mire lennék képes két lábbal. 
A válás miatt nem tudtam úgy nevelni a f i 
aimat, ahogy szerettem volna. Ez sokkal 
nagyobb baj az ember életében, mint hogy 
hiányzik a lába.

A Kaukázusban veszítik el Makó Lász
lót. Megcsúszott és már nem tudott meg
állni. 1983-ban, az első magyar Himalája- 
expedíción ottmarad legjobb barátja, 
mászótársa, Jankovics László. Lavina vit
te el. S nem ez az utolsó eset, hogy társát 
temeti a hegy.

-  Ha valaki szereti a hegyeket, elmegy 
közéjük és meghal, végeredményben jó  
helyre került.

- Addig tart az élet, ameddig a hit tart. 
Ha elhiszem magamról, hogy szélcsend
ben kibírom a mínusz huszonötöt, akkor 
tényleg kibírom. Ha azt mondom, hogy 
szélben is kibírok ennyit, akkor még azt is 
kibírom. Nem volt olyan, hogy a hitem el
párolgott volna. Legfeljebb olyan, hogy 
valamilyen okból nem tudtam tovább
mászni és visszafordultam.

A Cho-Oyo megmászásával aztán meg
döntötte önmaga rekordját, sikerült 8000 
méternél magasabb csúcsot megmásznia.

írta: 
Kada Erika

Javíthatatlan álmodozó
"A sport az élet legobjektívebb területe. 

Itt elkötelezettség nélkül megtalálhatjuk 
az érvényesülést. A sport mindenek felett 
áll. Ez tette számomra mindig vonzóvá." 
Vallja Magó Gábor testnevelő tanár, isko
laigazgató, úszó és vízilabdaedző, aki 
most Kecskemét Sportjáért díjban része
sült. Ennek kapcsán beszélgettünk:

- Hogyan kezdődött a sportpályafutása?
Apám rendkívüli módon szerette a spor

tot. Annak idején az 50-es években min
denféle versenyre elvitt. Igaz, akkor túl
zottan nagy lehetőség másra nem is volt. 
Sportolásom abban a textilgyárban kezdő
dött, ahol ő dolgozott. A gyári tűzoltó víz
tározóban tanultam meg úszni. A család
ban előtte senki nem tudott és azt mond
ták, úgyse tudok megtanulni. Ez az "úgyse 
tudok" dolog aztán végig kísérte az élete
met. Csak azért is megtanultam úszni. 
Néztem hogyan csinálják mások és pró
báltam ellesni a technikát. Egyszer csak a 
fal mellett végig "lapátoltam" a medencét, 
így indult az én úszópályafutásom. Bartal- 
ics Pista bácsi keze alatt kezdtem el az ak
tív sportolást. Hosszú éveken keresztül a 
Császár uszodába jártunk edzeni. Minden 
reggel egy órát villamosoztunk Kelenföld
ről. Nagyon szerettem volna jó eredmé
nyeket elérni. Minden edzésen hajtottam, 
igyekvő voltam. Egy elfogadható szintű 
mellúszó lettem. De fontosabb volt inkább 
az, hogy rendszeresen, naponta jártunk az 
uszodába. Hozzászoktam egyfajta közeg
hez. A Császár egyébként is Budapesten 
és a magyar úszó és vízilabda sportban 
egy bölcsőnek számított. Az én korosztá
lyom ebben a különleges miliőben nőtt 
föl. Nyáron két szelet zsíros kenyérrel az 
egész napunkat ott töltöttük. 14 éves vol
tam, amikor egyik budapesti I. osztályú 
csapat kapust keresett. Nagy kedvem volt 
hozzá, így megpróbálkoztam vele. Vi
szonylag rövid idő alatt ifi válogatott szin
tig jutottam.

- Az érettségi után egyértelműen a TF 
következett?

Érdekes fordulóponthoz érkezett akkor 
az életem. Nem tudtam, hogy a TF-re aka- 
rok-e menni, vagy hajós legyek. Nagyon 
vonzott a kék tenger, a napsütés és az a 
tény, hogy hajósként nem kell az ember
nek egy órát villamosoznia a munkahelyé
re. Végül mégis a TF-et választottam. Ta
lán az akkori testnevelőm példáján. Aztán 
a felvételim két évi küszködés után har
madszorra sikerült. Az a motívum, hogy 
nem engedem magam az útról letéríteni, 
ismét előtérbe került. Ha akarok valamit, 
azt bármilyen erőfeszítés árán is, de el
érem. Úszó szakképzősként az utolsó két 
évben a KSI-ben dolgoztam Széchy Ta
más mellett, mint TF asszisztens és Gyar
mati Dezső mellett pedig egy speciális ka
pusiskolát vezettem. Én kezdtem el a szá
razföldi edzéseket. Nagyon foglalkozta
tott, hogyan lehet vízben felhasználni a 
többi sportág kapus munkáját. Visszagon
dolva a feladat nem sikerült túl rosszul, 
mert a társaságból kikerült 1 -2 válogatott.

- Friss diplomával a kezében a pedagó
gus pálya vagy az edzői munka vonzotta 
jobban?

A TF után az OSC-hez kerültem. Később 
a Fazekas Gimnáziumban tanítottam egy 
évig óraadóként. Ez akkor számomra 
rendkívüli élmény volt. Közben a szövet
ség módszertani bizottságában dolgoztam. 
Itt hallottam, hogy Kecskeméten fedett 
uszodát építenek. Nem tudom, hogy akkor 
mennyire gondoltam komolyan, de azt 
mondtam, lemennék oda edzőnek. Egy év 
múlva számon kérték rajtam és igent 
mondtam. 11 évig voltam főállású edző a 
Vízmű Sport Clubnál, majd a KSC-nél. El
szántan dolgoztam, versenysportot akar
tam teremteni, nemcsak megyei bajnoko
kat nevelni. Próbáltam aszerint dolgozni, 
ahogy a főiskolán tanultam, de ez nem 
mindig sikerült. Számomra érthetetlen 
dolgok történtek. Én öszvér vagyok, csö
könyös és makacs. Minél jobban éreztem, 
hogy bizonyítani akarják, én nem tudom 
ezt csinálni, annál inkább akartam... Az 
1975/76-os év a problémák ellenére ki
emelkedően sikerült. Kiegyensúlyozott, jó 
csapatunk volt. Közel 100 olimpiai pontot 
gyűjtöttünk. A megye legeredményesebb 
szakosztálya lettünk. Klasszikusan sokat 
emlegetett időszak volt ez. Az edzői mun
ka mellett a Piárban óraadó voltam. A 70- 
es évek végére elfogyott az energiám. A 
Katona József Gimnáziumban kaptam le
hetőséget. Egy évet tanítottam ott. Fan
tasztikusan jól éreztem magamat. Sokat 
tanultam Dunszt Fricitől, aki az elmélet és 
a gyakorlat összehangolásában szenzációs 
volt. A versenysport szemléletben pedig 
Adamik Feritől. A következő tanévben is
mét visszatértem a Piárba, de már főállás
ba. Szerettem ott egyedüli testnevelő len
ni. Én magányos farkas típus vagyok. Át
nyergeltem a diáksportra. A már meglévő 
sportéletet felpörgettük. 8 éve működik 
egyre jobban kiteljesedve a Katolikus Is
kolák Diáksport Szövetsége, melynek 
1993 óta az elnöke vagyok. Közben újra a 
vízilabdával kezdtem foglalkozni. Ugyan
olyan lendülettel építettem, mint a legele
jén a TF után. 6 év kemény munkával fel
jutottunk az I. osztályba. Viszont a szűk 
közegben sok időt töltöttünk együtt és vé
gül meguntuk egymást. 3 évre Ceglédre 
szerződtem, majd 1996-ban elvállaltam a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola ve
zetését. Az első év nagyon nehéz volt. 
Szerintem a válságok vonzanak engem. A 
legfontosabb az iskola belső nyugalma, a 
bizalmi légkör. Csak ebben lehet jól dol
gozni. Én javíthatatlan álmodozó vagyok. 
Ezek 99 %-ban nem valósulnak meg, de 
kell álmodni, az embernek szüksége van 
jövőképre.

- Most miről álmodik?
Az eddig álmodottakból szeretném elér

ni, hogy ennek az iskolának legyen egy 
aurája, kisugárzása. Az utánam jövő igaz
gató számára az alapvető irány megle

gyen. Neki csak finomítani kelljen. Ha ez 
így lesz, akkor úgy érzem, értelme volt a 
munkámnak. Az alapokat leraktam, lehet

rá építeni. Azt szeretném, hogy a nyugdíj
ba vonulásom ne menekülés legyen. "El 
kell varrni a széleket, bekötni a zsákot." 
Másik álmom, hogy a vizes sportágak ne 
egymás ellenére, hanem egymást segítve 
működjenek. Sajnos ma azt látom, hogy 
egy kicsit egymás ellen fordult mindenki. 
Ennek anyagi és nem személyi okai van
nak. Az uszoda viszont egy nagy "torta" 
marad, nem lehet belőle több szeletet vág
ni, mint amennyit kiad. Kompromisszu
mokra lenne szükség.

- A sok munkával eltöltött év után mit 
szeretne legjobban tenni?

Szeretnék minél több időt az unokáim
mal tölteni, nyáron nem versenyre készül
ni, hanem velük a Balatonra menni. A sa
ját gyermekeimnek szeretnék segíteni. 
Mind a ketten pedagógusok lettek. Az in
díttatásuk megvolt, nem olyan messziről 
kellett kezdeniük a pályát. Amikor kicsik 
voltak, mindig "húztam" magammal őket. 
Az "otthon" kevés volt nekünk. De ezt ők 
úgy élték meg, hogy elég, mert mindig 
meghallgattuk őket. Akkor beszélgettünk 
velük, amikor ők kezdeményeztek. Az a 
fontos, hogy van valaki, aki meghallgat 
bennünket. A díjátadáson jutott még 
eszembe az, amiről az elmúlt 33 év alatt 
nem beszéltem és valójában most tisztázó
dott le bennem. Minden, amit eddig elér
tem, családi háttér nélkül nem ment volna. 
Én mindig úgy értem haza, hogy tudtam 
mi vár otthon. A feleségem felvállalta az 
egészet. Feláldozta a saját karrierjét és ezt 
még soha eddig nem köszöntem meg neki. 
Úgy érzem, ezt el kellett mondanom.

- Mit jelent Önnek ez a díj?
Ez egy olyan közegnek az elismerése, 

ahol én sokat háborúztam. Úgy érzem, va
lamiféle nyomot hagytam a város sport
életében. Mindig arra törekedtem, hogy 
mások területe ne sérüljön. Akik előttem 
kaptak, ismerem a munkájukat, megérde
melték. Az elmúlt években néha arra gon
doltam, akár én is megkaphatnám. Igazi 
megtiszteltetés számomra. Nagyon jól 
esett, de sokkal jobban esett, hogy azok az 
emberek, akikkel találkoz
tam, azzal gratuláltak, 
hogy jó helyre került a díj.
Nagyon örülök, hiszen bu
dapesti létemre bekerültem 
Kecskemét sporttörténeté
be. Zsámboki Anna

Pónis döntés
Az Első Magyar Pónifogathajtó 

Egyesület tagjai februári közgyűlés
ükön úgy döntöttek, hogy belépnek a 
Magyar Lovas Szövetségbe. Ezzel el
fogadják a hivatalos versenyszabá
lyokat, a három kötelező versenyen 
és a bajnokságon való részvételt. 
Kiss Zoltán, az egyesület szakmai ve
zetője, a magyar hajtósport ismert 
személyisége úgy vélte, a belépés azt 
jelenti, hogy az MLSZ-nek is el kell 
ismernie a pónisok által eddig elért 
eredményeket. Ez az év tehát új fejlő
dést hozhat a magyar póni fogathaj
tásnak. De emellett megmaradnak a 
saját örömre szervezett versenyek, 
szórakoztató bemutatók is. Első ver
senyüket április 29-én rendezik 
Orgoványon. Várják a kedves néző
ket, és azokat is, akik szeretnének 
csatlakozni az egyesülethez.

Lánchíd Kupa. Mindkét korcsoportban második helyet ért el az országos meghívásos 
tomaversenyen a rendező Lánchíd Utcai Általános Iskola. Csak az országos diákolimpi
ái bajnok debreceni Bocskai előzte meg a kecskeméti lányokat. A színvonalas versenyt 
nagy sikerű aerobic és show táncbemutató színesítette. Képünkön a felső tagozatos lánc
hidas tornászok Fekete Béla igazgató-testne velő vei.

PARÁDFÜRDŐI IFJÚSÁGI TÁBOR. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon mátrai táb
ora váqa a kirándulni, túrázni vágyókat. Információ: Kovács Antalnétól.
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A Szórakaténusz Európai Játékköz
pont Alapítvány felkéri mindazokat, akik 
a most húszéves kecskeméti intézmény ju
bileumi programjait is szeretnék támogat
ni, hogy személyi jövedelemadójának 1 
%-a felajánlásával tegye ezt meg. Adószá
muk: 18341670-1-03.

Az Adra-Hungary Alapítvány kereté
ben működik az Adventista Egyház kecs
keméti gyülekezetének karitatív csoportja. 
Ők ruha - adományozást szerveztek a rá
szorulók részére a Deus Providebit Alapít
vány Ceglédi úti székhelyén. Mintegy ti
zenöt család élt a felajánlott lehetőséggel, 
és válogatott a különböző ruhaneműkből, 
cipőkből. Az Adra-Hungary Alapítvány a 
világ egyik legnagyobb független humani
tárius szervezetének magyarországi képvi
selete, amelynek testvérszervezetei a világ 
százötven országában vannak jelen. Akik 
rajtuk keresztül kívánnak segíteni a rászo
rulókon, azok a következő adószámra te
hetik meg felajánlásukat: 19661414-2-42.

A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesüle
te az 1 %-os adófelajánlásokat a 
19040011-1-03 adószám megjelölésével 
várja azoktól, akik tevékenységüket ily 
módon is támogatni akarják.

Kecskemét Önkormányzatának Közgyű
lése egyhangúan jóváhagyta az Európa 
Jövője Egyesülettel kötött együttműkö
dési megállapodást, amely a következő 
négy évre biztosítja a gyermektalálkozók 
anyagi alapjait. Emellett a támogatás mel
lett továbbra is nélkülözhetetlen azoknak 
az egyesületi tag- vagy szimpatizáns szer
vezeteknek, cégeknek és embereknek a 
munkája és anyagi támogatása, amely le
hetővé tette, hogy mára a gyermektalálko
zók világszerte ismertek és viszik váro
sunk jó hírnevét. Aki 1 %-os adófelajánlá
sát az egyesület céljaira szeretné megten
ni, az a 19045827-1-03 adószámot jelölje.

A Kecskemét Széchenyivárosi Közösség
építő Egyesület (SZÉK) 1997-ben alakult 
közhasznú szervezet, amelynek legfonto
sabb céljai közé tartozik a lakótelepen élő 
emberek tartalmas közösségi és kulturális 
életének szervezése, szociális gondozásukban 
és támogatásukban kezdeményező részvétel. 
Adószámuk: 18353183-1-03.

DEUS PROVIDEBIT Alapítvány volt 
az egyik fő kezdeményezője és megalapo
zója Kecskemét és Marosvásárhely test
vérvárosi kapcsolatainak. A közreműkö
désével felépített ifjúsági ház berendezé
séhez és működéséhez kérik most a segít
séget. Adószám: 18352326-2-03

A Szívhang Közhasznú Alapítvány
évek óta segít a krízishelyzetbe kerülte- 
ken. Kérik, hogy munkájukat felajánlásuk
kal minél többen támogassák. Adószám: 
18344783-1-03

A Mozgássérült Fiatalokért Közhasz
nú Alapítvány a Kecskeméten és környé
kén élő mozgássérült fiatalok életéhez ad 
évek óta biztos támaszt. Hogy ez továbbra 
is így lehessen, kérjük azokat, akik szívü
kön viselik a mozgássérült emberek sor
sát, ajánlják fel adójuk 1%-át a 18340260- 
2-03-as adószámra

1999-ben kiemelkedően közhasznú szer
vezetként hozták létre a Kecskemét Köz- 
biztonságáért Közalapítványt. A szerve
zet a bűnügyi felderítő munka feltételeit 
gépjárművek üzemeltetésével és a 
TOUR1ST POL1CE szolgáltatásaival segí
ti. Tavaly négyezer ingyenes kiadvánnyal 
és a főtéri információs sátor működtetésé
vel segítették a külföldi és magyar turisták 
eligazodását, és a bűnmegelőzési felvilá
gosítást. 2001-ben tovább szeretnék fej
leszteni szolgáltatásaikat, ezért várják a 
cégek és egyének adományait és 1 %-os 
adófelajánlásait. Adószám: 18356973-1 - 
03.

Don-kanyartól az Árpádvárosig
"Don-kanyartól az Árpádváro- 

sig" címmel nyitotta meg dr. 
Sárközy István alpolgármester 
Tóth Sándor fotográfus doku
mentum és riportfotó kiállítását 
az Erdei Ferenc Művelődési 
Központban. A már eddig is szá
mos látogatót vonzó kiállítás 
március 5-ig tekinthető meg.

Divatbemutató
Március 9-én a kecskeméti Otthon mozi

ban Jávorka Márta divat-stílustervező és 
Fehér Imréné kézi-gépi hímző mutatja be 
közös kreációikat: estélyi és alkalmi ruhá
kat a Kecskeméti Divatstúdió manekenjei 
közreműködésével, Horváth Júlia koreog
rafálásában. A frizurákat Kozma Anita ké
szíti el, a színpad feldíszítéséről a Fantázia 
Virágbolt gondoskodik. A ruhák a helyszí
nen megvásárolhatók vagy megren
delhetők. Kezdés 18.30 és 20.00 órakor. 
Jegyek még igényelhetők a 76/494-426-os 
és a 76/427- 197-es telefonszámokon.

G á z o s  ü g y
Sokat bosszankodhattunk az elmúlt két 

évben a gázszámlákon. Az Országos Fo
gyasztóvédelmi Egyesület tavaly pert indí
tott a Dégáz Rt ellen a háromhavi leolva
sásra való áttérés miatt, a pert meg is nyer
te. De valahogy mintha nem változott vol
na semmi. Rövid közvélemény-kutatásunk 
eredménye szerint hat fogyasztóból mind
össze egy tudta, hogy kérhetné a havi leol
vasásra való visszatérést. Ő is csak azért, 
mert bement reklamálni az ügyfélszolgá
latra, s ott elmondták neki.

Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megke
restük a Dégáz Rt-ét. A tőlük kapott vá
laszt kedves olvasóink - és a társaság ügy
feleinek - tájékoztatására az alábbiakban 
közöljük.

"A bíróság ítélete azt mondja ki, hogy 
számlát a gázmérő fogyasztási adatainak 
figyelembevételével kell kibocsátani. A 
Dégáz Rt. minden ügyfelének Hírlevelet 
küldött, amelyben a fogyasztókat a bíró
ság ítéletéről tájékoztatta.

A fogyasztóvédelmi szervezetek képvi
selőivel megbeszélést tartottunk, amelyen 
őket is tájékoztattuk arról, hogy minden 
ügyfelünknek, aki a havi leolvasást kéri, 
biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Az ügyfél- 
szolgálati irodák ugyancsak tájékoztatták 
a fogyasztókat erről a lehetőségről. A mai 
napig társaságunknál a meglévő több mint 
460 ezer fogyasztóból kevesebb mint 500 
választotta ezt a leolvasási rendszert.

Ügyfeleinknek, akik esetenként nem tud
ják biztosítani a mérőhöz való hozzáférést, 
lehetőségük van a mérő állását személye
sen vagy telefonon társaságunk tudomásá
ra hozni. Azon fogyasztóknak, akik ezt 
igénylik, társaságunk díjmentes levelező
lapot ad a mérőállás közlésére.

A Gázszolgáltatók Egyesülése, amely
nek tagja az öt regionális gázszolgáltaté

társaság valamint a Fővárosi Gázművek - 
a bírósági ítéletet követően - az elmúlt év 
őszén kezdeményezte a hatályban lévő 
gáztörvény módosítását.

A Gazdasági Minisztériumban jelenleg 
ezen a módosításon dolgoznak, amennyi
ben ez megtörténik, úgy a gázfogyasztók
nak lehetőségük lesz több fajta leolvasási 
és számlázási rendszer közötti választásra.

Társaságunk biztosítani szeretné a havi, 
negyedéves, a féléves, illetve az évente 
egyszer történő leolvasási lehetőséget az 
ezt kérő ügyfeleknek. Ebben az esetben ki
ki saját szokásainak, pénzügyi lehetősége
inek függvényében szabadon választhat. A 
szolgáltatóval a választásnak megfelelő 
számlázásra szerződést köt, amelynek 
végrehajtását társaságunktól a fogyasztói 
érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek 
- a fogyasztók panasza esetén - természe
tesen ellenőrizhetik, számon kérhetik.

Az elmúlt időszakban a fogyasztói szám
la-reklamációk lényegesen csökkentek. 
Társaságunk a számlák módosítását, a 
szükséges korrekciókat az ügyfél kérésé
nek megfelelően soron kívül elvégzi. Ezt 
igazolja az is, hogy az Országos Fogyasz
tóvédelmi Egyesülethez az elmúlt néhány 
hónapban összesen 27 fogyasztói reklamá
ció érkezett. Valamennyi hozzánk érkezett 
fogyasztói kérést, illetve panaszt az ügyfe
lek és az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület megelégedésére korrekt módon 
kezeltük.

Úgy érezzük, hogy az ügyfélszolgálati 
rendszer módosítása a kezdeti problémák 
rendezését követően beváltotta a hozzá fű
zött reményeket és lehetővé teszi társasá
gunknak, hogy az eddiginél gyorsabban és 
korrektebben mérjük és számlázzuk ügy
feleink gázfogyasztását."

m.

Kétezer fajta: mind krumpli

Nem a honfoglalás korból őshonos, még
is kedvelt népételünk a krumpli. A világon 
kettőezer fajtáját jegyzik, hazánkban het
venezer hektáron egymillió kétszázezer 
tonna fedezi a teljes hazai ellátást. Export
ra nem nagyon kerül belőle, a környező 
országok is ellátják belőle magukat, illetve 
egymást, - nagyobb távolságokra pedig 
nemigen szállítható.

A nálunk engedélyezett huszonhárom 
fajtából tíz a magyar, és a száznegyven 
mázsás hektáronkénti világátlaggal szem
ben az itthoni százhetven mázsa/hektárral

előkelő helyet foglalunk 
el. Ezeket is elmondta 
bevezetőjében dr. Hor
váth István, a Kecske
méti Főiskola Kertészeti 
Kara Tangazdaságának 
igazgatója. Gazdaságu
kat a burgonyatermesz
tés egyik hazai rendszer- 
gazdájának is tarthatják 
a két országos kutatóin

tézet mellett. Közös ételbemutatóra és 
kóstolóra hívták az érdeklődőket a főisko
lára, Horváth Józseffel, a Suli - Hőst Kft. 
(jelentős iskolai közétkeztető cég Kecske
méten) vezetőjével. Az időpont apropója 
egyaránt volt a közelgő vetési szezon és a 
farsang. A legvastagabb krumplis szakács- 
könyvben található 500 ételből most há
romféle levest, négyféle hidegtálat, tucat
nyi sült ételt és háromfajta desszertet kí
náltak az érdeklődő vendégeknek. Az 
ebéd utáni finom kóstolón gyorsan csak az 
üres tányérok maradtak az asztalon.

K ik k e l v a g y u n k  k ö r ü lv é v e ?
Isten, haza és család a tanúm, hogy sosem szerettem politizálni, legfeljebb az indu

latok kényszerítettek rá, hogy néha megmondjam a véleményemet. Az indulatokra 
hallgatni azonban nem helyes, ezért mostanában már inkább úgy teszek, mint a há
rom majom: nem látok, nem hallok, nem beszélek. Felőlem a kisgazdák úgy adnak 
egymásnak fegyelmit, úgy rúgják ki páros lábbal egymást, ahogy akarják, nem érde
kel. Világos, hogy mindnyájan csupa ellenséggel, árulóval, vagy - óit mondják - orvo
si szempontból problémás személyekkel vannak körülvéve. Ez az ő  dolguk, intézzék el 
egymás között, ahogy tudják. Elvégre a mohácsi csatamezőn is maradtak túlélők.

Eszembe jutott viszont velük kapcsolatban egy régi tanmese, amit talán a mai bró
ker-generáció még nem ismer. Csak a kedvükért mondom el.

Hóna alatt egy ládikóval Kón bácsi bekopog a rabbihoz.
- Úgy gondoltam - mondja -, szerencsét próbálok Amerikában, csinálok egy kis sef- 

tet. De számítok arra is, hogy nem sikerül az üzlet, ezért ebben a ládikóban elhoztam 
neked a családi ékszereket. Azt szeretném, ha megőriznéd, hogy maradjon egy kis 
vésztartalékom, ha odakint tönkremennék.

- Hát persze, hogy megőrzőm, de ez egy kisebb vagyon, nem lehet csak úgy, tanúk 
nélkül átvennem - felel a rabbi és behívatja a két templomszolgát.

- Nézzétek: itt ez a ládikó Kón vagyonával. Rám bízta megőrzésre, és én most bete
szem a páncélszekrénybe. Ti vagytok rá a tanúk.

A két tanú bólintott, távozott. Kón is elment Amerikába. Csak két év múlva tért visz- 
sza, amikor is lerongyolódva ismét bekopogott a rabbihoz, aki nagy örömmel ölelte

II keblére.■ • ■
- Örülök, Kón, hogy hazajöttél! Hogy ment a sorod odakint?

I - Teljesen tönkrementem, rabbi, épp annyi pénzem maradt, hogy tellett az útikölt
ségre. Ezért most sürgősen szükségem lenne az ékszerekre, amit nálad hagytam.
- Ékszerek? Nálam? - csodálkozott el a rabbi. - Honnan veszed ezt?
- De hiszen a két templomszolga is tanú volt rá - háborodott fel Kón. - Hívasd be 

őket!
A két tanú azonban csak vonogatta a vállát, ők ugyan nem tudnak semmiféle ládi- 

kóról meg vagyonról, majd távoztak.
- Istenem, mi lesz most velem! - jajdult fel Kón. - Itt maradtam koldusszegényen!
A rabbi erre odalépett a páncélszekrényhez, kivette a ládikót és átnyújtotta Kánnak:
- Ne bánkódj, itt a vagyonod hiánytalanul!
- De rabbi! - sóhajtott fel Kón megkönnyebbülten. - Miért kellett akkor ez a színjá

ték?
- Miért? Csak hogy lásd, kikkel vagyok körülvéve!

-atti•

Szolgáltatás
Autógáz. A békéscsabai út és a Mészöly 

Gyula út lámpás kereszteződésénél, a ZKI 
mellett várja olcsó üzemanyaggal az autó
sokat az LPG autógáz töltőállomás. Reg
gel 7-től este 7-ig tart nyitva. T: 419-960

A HELIOS Szépségstúdió a Bibó utca 
1. szám alatt (ÁFEOSZ Szakközépiskola 
épületében) hétfőtől péntekig 9-től 19 órá
ig várja vendégeit. A szolárium és kozme
tika mellett a szaunázókat kedden és pén
teken 13-tól 19 óráig fogadják. Bejelent
kezés a 76/327-886/127-es melléken.

A jazz-kedveíoknek
"Jazznapok 2001" rendezvényei sorában a 

Kamaraszínházban a Gyárfás István Kvar
tett és a Balázs Elemér Group adott zsúfolt 
ház előtt nagysikerű koncertet, másnap a 
nagyszínházban a Frankfurti Rádió Nagyze
nekarának hangversenyét élvezhették a né
zők. A rendezvények főszervezője az ismert 
kecskeméti jazz-zenész, Basa István volt.

(A témára nemsokára még visszatérünk.)

Bálozók

Javában tart a farsangi báli szezon Kecs
keméten, amely januártól márciusig nyú
lik. Szerkesztőségünk is tucatnyi intéz
ménytől és szervezettől kapott meghívót, 
amelyet ezúton is köszönünk, és mindazok 
elnézését kérjük, ahova idő hiányában 
nem jutottunk el. Képeinkkel a cserkészek 
Piarista Gimnáziumban tartott táncmulat
ságáról (fent) és a Halasi úti Damjanich 
Általános Iskola alapítványának báljáról 
tudósítunk, (alsó kép)

A KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉP- 
ISKOLA ÉS SZAKISKOLA értesíti a 
szakközépiskolai osztályokba jelentkező 
tanulókat, hogy az elektronikai, postafor
galmi, faipari, ruhaipari szakok írásbeli 
felvételi vizsgájára 2001. március 6-án, 
kedden 14.oo órakor kerül sor az iskolá
ban.

Németh László emlékére. A Katona Jó
zsef Emlékház és a Magyar Irodalomtörté
neti Társaság Megyei Tagozatának helyi 
csoportja felolvasóversenyt hirdet Németh 
László születésének 100. évfordulója tisz
teletére a kecskeméti és Kecskemét kör
nyéki diákok körében, Az én katedrám el
nevezéssel. Jelentkezni április 17-ig Bajtai 
Mária tanárnőnél lehet, a Bányai Júlia 
Gimnáziumban (Kecskemét, Nyíri ü. 11.). 
A versenyt április 20-án tartják a Katona
emlékházban.

"Csodafiú-szarvas" címmel nyílik idő
szaki kiállítás Vidák István gyékényhajto- 
gatásaiból a Szórakaténusz Játékmúzeum 
és Műhelyben március 3-án délelőtt l i 
kőr, amelyet Rumi László nyit meg és áp
rilis elsejéig látható.

W:\TELEKI
A tartalomból: Ivóvíz Méntelek
nek: Tóth K. Kálmán írása. A közbiz
tonságról. Beszélgetés Szabó Mihály
ival, az OPSZ megyei elnökével. Ösz- 
szefogás a református temetőért. 
Béreesné Szabóky Éva lelkésznő írá
sa. A Nefelejcs Népdalkor tavalyi éve. 
Szeleczki István: Nagyon király. Ün
nepeink nyomában. Mihócza Zsolt 
írása.
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