
Marosvásárhely testvérváros
A Városháza nagytermében 

Kecskemét testvérvárosainak

Sokszínű egység
Beszélgetés Szabó Gábor református esperessel

zászlajai külön tartóban sorakoz
nak. Hamarosan Marosvásárhely 
zászlója is odakerül, hisz dr. Szé- 
csi Gábor polgármester marosvá
sárhelyi látgatásakor a kapcsolat 
továbbfejlesztéséről tárgyalást 
folytatott a testvérvárosi státusz 
szentesítéséről Fodor Imre pol
gármesterrel.

Olvasóink előtt ismert: a Köztér 
szorgalmazza a két város kapcsola
tának elmélyítését. Hiszen ha úgy 
tetszik, a századelőn egy időben 
szinte párhuzamosan fejlődött a két 
település, s a század végére pedig 
ezek az emlékek, valamint a hatá
ron túl élő magyarság megsegítésé
nek szándéka erősítette az össze
tartozást.

Ezért is kérdeztük meg a polgár- 
mester úrtól, hogy a már meglévő, 
illetve a kibontakozó testvérvárosi 
kapcsolatok miként épülnek be az 
új várospolitikába?

- Kecskemét testvérvárosi kapcso
latai komoly értéket jelentenek a 
város számára. Olyan lehetősége
ket, amelyek az eredményes együtt
működés révén bontakoznak ki az 
oktatás, a kultúra, és a gazdaság te
rületén. -Szeretnénk, hogy konkrét 
lépések váltanák fel az esetenként 
protokoll-jellegű kapcsolatokat is.

Tóth Tamás szervező, Orbán Dezső ottani alpolgármester, dr. Szécsi Gábor 
polgármester és Hertelendi László tanácsnok a Bolyai Líceum előtt

A polgármesteri hivatal nemzetközi 
kapcsolatok osztályán belül éppen 
ezért a testvérvárosi csoport fogja 
egybe a közös programok előkészí
tését.

- Marosvásárhely esetében me
lyek ezek a konkrét lépések?

- A február 17-én a kecskeméti 
közgyűlés elfogadta azt a megálla
podási tervezetet, amely két lénye
ges csoportban, a kulturális és okta
tási, valamint a gazdasági együtt
működés lehetőségeit fektette írás
ba. Mindkét közgyűlés kinyilvání

tott szándéka után megköthető a 
testvérvárosi szerződés.

- Milyen új lehetőségek kínálkoz
nak?

- Látogatásunkkor felajánlottuk, 
hogy az Európai Uniós menedzser- 
képzésbe a marosvásárhelyiek is 
bekapcsolódhatnak, a gazdasági 
együttműködésben a közös város
marketing kidolgozása eredmé
nyezhet előrelépést. A feltérképe
zett befektetési lehetőségek kicse
rélése a magyar vállalkozóknak is 
hasznot hozhatnak.

A keresztény-keresztyén világ egyhá
zai minden év január harmadik hetében 
az egység jegyében rendezik meg vala
mennyi felekezet részvételével az öku
menikus imahetet. Ez év januárjában a 
kecskeméti találkozóknak a református 
templom adott otthont, melyek során 
katolikus, református, evangélikus és 
baptista testvérek hat egymást követő 
estén közös istentiszteleten vettek részt. 
Az előzményekről és a tapasztalatokról 
kérdeztem vendéglátómat. A XI. száza
di keleti egyházszakadás következtében 
az addig egységes, vagy egységesnek 
látszó kereszténység több részre sza
kadt. Mikor és milyen körülmények kö
zött született meg az új keresztyén, ke
resztény egység, az ökumené gondola
ta?

- A keresztyénség a történelem során 
mindig sokféleképpen jelent meg, mert 
nem tudta magát függetleníteni a népi, 
nemzeti, kulturális és társadalmi életvi
teltől. A sokszínűség tehát a kezdetek
től fogva jelen volt. A reformáció törek
vései végig kísérték a keresztyénség 
kétezer éves történetét. Nem csupán 
Luther mozgalmáról van tehát szó a 
protestantizmus kialakulásában. A szét- 
szakítottság érzése, és az ezzel kapcso
latos aggodalom a protestáns világban a 
XVIII. század vége felé kezdett felerő
södni, hiszen ekkor jelent meg a

baptizmus is, amely a hitre jutásban a 
személye s felelősség fontosságát is 
megfogalmazta. Magyarországon az 
1848-49-es szabadságharc után jelentek 
meg az első ökumenikus törekvések. A 
század végére felerősödő tendenciát az 
első világháború szakította félbe. A két 
világháború között azonban új lendüle
tet vett a mozgalom és az 1948-as 
amszterdami nagygyűlésen a protestan
tizmus helyzetét teológiailag átgondol
va elindította az ökumenikus imahetek 
sorozatát. Előbb néhány kis egyház, ké
sőbb az ortodox egyház, majd mintegy 
két évtizede a katolikus egyház is csat
lakozott az ökumené gondolatához.

- Mi az ökumenizmus távlati célja? 
Az új, keresztény, keresztyén egység 
megteremtése, vagy a párbeszéd erősí
tése, az azonosságok hangsúlyozásával, 
a sokszínűség megőrzése mellett?

- A szétszakítottság persze fájdalmas, 
hiszen minden felekezet célja meg
egyezik az alapvető hittételekben, 
ugyan azt az Istent imádjuk, ugyan úgy 
Krisztust tekintjük a Megváltónak és 
egyetértés van a szentháromság meg- 
vallásában is. A XX. században azon
ban megértette a keresztyénség, hogy 
Isten bölcsessége megengedi a sokszí
nűséget. Én ezt egy nagyon egyszerű, 
de szemléletes példával szoktam il
lusztrálni: a hegyre sok irányból és több

féle úton lehet feljutni, az a fontos, 
hogy a helyes irányba menjünk, és 
ahogy a csúcs felé haladjunk, úgy kerü
lünk egymáshoz is egyre közelebb.

- Van- egységes ökumenikus liturgia?
- Egységes liturgia nincs, de vannak 

közös elemek, melyeket az istentiszte
letnek tartalmaznia kell. Óriás ered
mény, hogy a Magyar Egyházak Öku
menikus Tanácsa és a Magyarországi 
Katolikus Egyház kidolgozta és elfo
gadta a Miatyánk és az Apostoli Hitval
lás egységes szövegét. Ezen kívül az 
ökumenikus istentiszteletnek vannak 
más egységesen elfogadott elemei is. 
Ilyenek az apostoli köszöntés, a fohász, 
a bűnvallás, feloldozás, igehirdetés és 
áldás. Ezen túlmenően az ökumeniz- 
musnak jelentős fejezete, az egyeteme
sen megjelenő felelősségvállalás, az 
embert és annak világát érintő sorskér
désekben. Isten az emberre bízta a vilá
got, ám az ember kapzsi erőszakossága, 
önteltsége és szűk látókörűsége miatt 
rossz gazdának bizonyult. Önző módon 
avatkozott bele Isten teremtő rendjébe. 
A közös célok hordozásában fontos az 
egységes állásfoglalás. Az emberi lét 
célja Isten dicsőítése. Az ember csak 
megrendültén és hódolattal lehet Isten 
dicsőségének megjelenítője itt a földön.

folytatás a 2. oldalon

Biztató
Hamarosan elbúcsúzunk a februártól, 

ettől az idén igencsak sok (hű)hót hozó 
hónaptól. Az év legrövidebb hónapjá
ban annyi minden összejött: reggelente 
a csúszós utak, esténként a bálak- 
mulatságok, napközben az 1999-es esz
tendő indításának döccenői. Költségve
tések készültek, megnéztük a személyi 
jövedelemadó bevallásának adatlapjait, 
aztán ki-ki a saját hagyományai szerint 
vagy megkereste adószakértőjét, vagy 
ceruzával elkészítette az első variációt. 
Új űrlapok, új beszerezni való igazolá
sok borzolják a hivatalos ügyeiket inté
zők kedélyét: iskolalátogatási bizonyít
ványt kell benyújtani a gyermekek után 
járó adókedvezmény érvényesítéséhez 
például. Nem gond, előbb - utóbb úgy
is mindenbe beletanulunk. Legalább is 
akkorra, mire megint minden másképp 
lesz.

Az üzletekben megkezdődött a téli 
vásár, akár féláron is, s akinek még ez 
sem adott "tehetséget" a költekezésre, 
az beérheti a tavalyelőttivel. Legfeljebb 
azzal vigasztalja magát, hogy a sótól la
tyakos járdákon az amúgy is beázós 
csizmát rágja szét a só.

A gyerekek és ifjak kézbe kapták a 
félévi értesítőt, arányaiban nyilván ke
vesebb szülői kebel dagadt a büszke
ségtől, mint amennyi fej lilult az ér
demjegyek láttán. Lezárult a vizsgaidő- 
szak, az iskolaváltásra szántak túljutot
tak a felvételi megmérettetésen, de 
mindezek így összességükben sem tud
tak változtatni azon, hogy a tél örömeit 
igazán csak a gyerekek és a fiatalok 
tudták gondtalanul élvezni. (Kivéve 
persze azt az esetet, amikor a hóban 
megmosdatott taglalta a viszonzás lehe
tőségét.)

A tél vége sok öreget vitt el csönde
sen. de fiatalabbakat is magával raga
dott. Érkeztek új lakók, mindegyre ke
vesebben, mint a távozók. Fogy a 
gyógyszertárakban a vitamin, meg a 
fulladás elleni, félünk az influenzától, 
meg a lábtöréstől. Már az is kész nyere
mény, ha sikerül megúszni.

A várost elborító hó megnehezítette a 
madarak életét is. A feketerigóknak is 
elmúlt a pár hete megpezsdül trillázó 
kedve. Igaza lett a balkáni gerlehölgy
nek, amikor durván visszautasította

párja közeledését: most ülhetne a fa
gyott tojásokon. Madárvendégek is ér
keztek a városba: népes seregélycsapa
tok szüretelték a galagonyafákat. A reg
geli varjúkivonulást szokatlan hangok 
kisérték, mintha zsörtölődtek volna a 
sok havat megért károgók: hiába a stra
pa, mindent befed a hó.

Vérmérséklet szerint fogadtuk és 
kommentáltuk a híreket, vagy éppen
séggel süketté tettük fülünket.

De egy közös: a tavaszra várunk. Kö
döt űző langyos szelekre, a mindenkit 
egyaránt melengető napfényre. Hisz 
mindenki tudja: január, február, nemso
kára itt a nyár!

Csakazértis kibírjuk!

Pályázatokra lesz pénz
A város költségvetési terve elké

szült. Lefaragás, nadrágszíj össze
húzás, fogak csikorgatása kíséri a 
város pénzügyeit "mederben tar
tani szándékozó" törekvést. A 
képviselőtestület megvitatta, a vá
rosházi tévéközvetítéssel a köz 
ügyei iránt érdeklődők (s az adás
idő alatt éppen ráérők) követhet
ték a frakcióvezetők, a bizottsági 
elnökök, a képviselők hozzászólá
sait. Az nyilvánvaló, hogy ebben 
a nagy osztozkodásban megrövi- 
dítettnek érzi magát annak a terü
letnek (?) ügynek (?) a képviselő
je, aki a munkája eredményessé
gét a legalább az alapfeltételek 
meglétében látja lehetségesnek. 
(Az más kérdés, hogy egypár 
olyan tétel benne marad ebben a 
költségvetésben is, amely vitat
ható. Nem volt ez másképp régen 
sem, s nem a jövőben sem.) Hogy 
a pénz soha nem elég, ezt min
denki tudja. Az azonban kelle
metlenül érte a város gazdálkodá
sával megbízottakat, hogy a sze
mélyi jövedelemadó "visszajutta
tása" immár "visszacsorgatássá" 
vált, 40, 30, 20 százalék után 
idénre 15 százalékra csappanva. 
Aztán nevezhetjük mindezt a ki
adási struktúra reformjának is, at
tól nem lesz könnyebb a keveseb
bet szétosztani.

A polgármester úr szavai szerint 
"az intézményi hálózat hatékony 
működése megmarad". Az intéz
ményvezetők a tudói, mit fed ez a

kijelentés. Átszámolják megint el
maradó, tíz éve halogatott felújítá
sokra, festésre, (iskolában, böl
csödében), a törvényekben csak a 
kötelezőként megjelenő normatí- 
vákra (az adhatóról meg felejtkez
zünk el gyorsan).

Marad, mint lehetőség, a pályá
zat. Bár a működési feltételek biz
tosítására ily módon megszerez
hető pénzek elnyerése legalább 
akkora találékonyságot igényel, 
mint a varjú szájából kirimánkod- 
ni a sajtot. A pályázatok benyújtá
sához azonban a pályázati díj le- 
szurkolása is hozzátartozik, de a 
közgyűlés elé beterjesztett első 
költségvetési változat erre a célra 
egyetlen fityinget sem tartogatott. 
Értesültünk arról, hogy erre a cél
ra már letkpénz.

És marad, mint remény, hogy a 
költségvetés bevételi oldala való
ban "nincs túlterhelve", magyarán 
csak a biztosan befolyó pénzekkel 
számoltak.

Hogy túl sok a "ha", a remény
kedés? A polgármester bizako
dik: Kecskemét kormánypárti ön- 
kormányzatként soron kívül hoz
zájuthat a pályázati lehetőségek
hez, valamint a központi támoga
tások rendszere is alakulhat ked
vezően.

Minden esetre illúzióinkat kére
tik naftalinba csomagolva a fölső 
polcra helyezni, a jobb időkre 
megőrizendő.



Március tizenötödikére

A Nyíri erdőben, Szulyovszki László minden évben nagy ünnepséget rendez március 15-e tiszteletére. Az idei 
megemlékezésen is ott lesznek a megyei hagyományőrző' bandérium tagjai is.

Március tizenötödike különleges 
ünnep, mert kettős születésnap: 
1848-ban ezen a napon egyszerre 
született a magyar nemzet és a ma
gyar demokrácia.

Nem mindenütt esett össze a két 
születésnap, sőt nálunk szerencsé
sebb, egyenesvonalban fejlődő 
nyugati országokban rendszerint 
nem így történt. A nemzet már ko
rábban megszületett nagy királyaik 
alatt, akik egyesítették az országot

Petőfi
élete

képekben

A Katona József Emlékházban 
február 27-ig látható a Petőfi éle
te képekben című kiállítás. A tár
lat anyagát a Petőfi Irodalmi Mú
zeum adta kölcsön a kecskeméti 
kiállításra. Felvételünk a meg
nyitón készült, amelyen közre
működött Pap Katalin a Refor
mátus Kollégium Gimnáziumá
nak tanulója.

támogatták az ipart, a kereskedel
met, a kultúrát, a hadsereget. Aztán 
jött a demokrácia igénye, a nép ré
szesedni akart a fejlődésből, végül 
elkergették a királyt (egyszer - két
szer le is fejezték), és megteremtet
ték a demokráciát. (Később a király 
vissza is jöhetett, már alkalmazkod
nia kellett a demokráciához.

Nálunk nem így történt. Királya
ink (Mátyás után) idegenek voltak, 
hosszú ideig az ország területét sem 
védték meg. Használták a nemzet 
szót, de csak az urak (a nemesek) 
nemzetét jelentette. Amikor aztán 
megindult a polgárosodás, a halad
ni vágyó új nemzedékeknek a nem
zettel együtt rögtön meg kellett te
remteniük a demokráciát is.

Ennek a helyzetnek egy csodála
tosan szép, sírnivalóan tiszta, nagy
szerű forradalom lett az eredménye. 
Nehéz hozzá jelzőt tenni: polgári, 
nemzeti, népi forradalom volt egy
szerre. A társadalom minden rétege 
részt vett benne, elég a nagy nevek 
sorát idézni: az arisztokrata Széche
nyit és Batthyányit, a nemesi-értel
miségi Kossuthot és Görgeyt, a 
népfi Petőfit és Aranyt, a munkás 
Táncsicsot. Talán ez a világtörténe
lem legszebb forradalma. Eszméi
ben is előremutató.

Azóta lett modem értelemben vett 
nemzet a magyarság, és azóta vá
gyott ez a nemzet a demokráciára. 
Ez azonban nagyon nehezen ment. 
A 48-as forradalmat leverték, az 
1919-es és az 1945-ös tévútra fu
tott. Csak az 1990-es váltás vezetett 
tartós eredményre: most már ki
lenc, nemsokára tíz év óta van ná
lunk demokrácia. Ilyen hosszú ide
ig még nem tartott ki. Igaz, hogy 
még mindig forrásban van, formái 
nem kristályosodtak ki, dehát a tö
kéletesség felé csak haladva a vi
szonyok sosem lesznek tökéletesek.

Bizonyára ezért van az, hogy tu
datunkban, minden magyar tudatá
ban mindez olyan, mintha tegnap 
történt volna. Mivelhogy történelmi 
értelemben valóban tegnap történt, 
utána a történelem (legalábbis a po
litikai szerkezetet illetően) megállt 
és a mi korunkban folytatódik to
vább.

Ezért vagyunk annyira kényesek a 
demokráciára, ezért nem akarjuk, 
hogy a népfelség elvével szemben 
akármilyen rész gyakorolja és bir
tokolja a hatalmat. Ez volt március 
tizenötödike üzenete a század utol
só évtizedében és ez ma is, az évez
red utolsó évében.

Vitányi Iván

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 
jelentősebb zenei eseményei

Március 15. Ünnepi hangverseny - Katona József Színház 
Kodály: Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum
Debreceni Kodály kórus. Kecskeméti Pedagógus Énekkar. Kecskeméti Szinfonikus 
Zenekar, vezényel: Erdei Péter
17. Konez Zsuzsa koncert - Erdei Ferenc Művelődési Központ
18. Ars Nova Énekegyüttes - Kodály Iskola
24. Liszt Ferenc Kamarazenekar - Erdei Ferenc Műv.Központ
25. Éneklő Ifjúság Találkozó - Mátyás Király Általános Iskola. Kodály Iskola 
26-28. Nemzetközi Bohém Ragtime Jazz Fesztivál - Erdei Ferenc Művelődési Központ

Ötven éves a Bányai
Sokszínű rendezvényekkel emlékezik 

meg fél évszázadáról a neves kecske
méti gimnázium. Február 26-án volt ta
nárai találkoznak, március 11 -én rend
hagyó tanítás lesz, a 12-i rendhagyó

érettségi találkozón és gálán a volt diá
kok közül vendégük lesz többi között 
Bölcs István szerkesztő és Gémes Szil
via operaénekes.

Minden volt diákot szeretettel várnak!

Harminc éves a Forrás
Március 17-én szerdán délután 

öt órai kezdettel irodalmi esten 
köszöntik Bács-Kiskun megye 
népszerű folyóiratának, a For

rásnak harmincadik „születés- 
napját“. Az érdeklődőket tiszte
lettel várják a Katona József 
könyvtárba.

Sokszínű egység
folytatás az 1■ oldalról

Többen mondják, hogy a könyvbe kö
tött bibliák ideje lejárt, és eljött az élő 
emberbe hordozott bibliák ideje. Tény, 
hogy az egyház csak olyan mértékben 
lehet hiteles, amilyen mértékben képes 
életre váltani az Igét. "Mert valaki azt 
cselekszi, amit akar az Isten, az nékem 
az én atyámfia, néném és anyám" 
(Márk III. 35.)

II. János Pál pápa többször is kijelen
tette, hogy a Római Katolikus Egyház 
visszavonhatatlanul elkötelezte magát 
az ökumenikus mellett. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy a katolikus papságon 
belül teljes az egyetértés, de az egyház 
részéről van egy deklarált elkötelezett
ség.
*- A Református Egyház mennyire te

kinthető egységesnek ebben a kérdés
ben?

- Az ökumené nagy öregjei, az első 
nemzedék már elmenőben van, a most 
jövő harmadik nemzedék kissé már 
másképpen értelmezi a keresztyén egy
ség kérdését, de a nyitottságban.egyet
értés van.

Nagyra becsülöm, hogy a katolikus 
egyház megőrizte a maga fegyelmező

rendjét, nálunk nagyobb a lelkészek 
egyéni szabadsága.

- A kecskeméti keresztyén, keresztény 
egyházak között milyen a kapcsolat, és 
az imahetek tizenkét éve tartó sorozatá
nak van-e érzékelhető hatása a városi 
hitéletre?

- Harmonikus kapcsolatunk van a 
testvér egyházakkal és nagy öröm, 
hogy a kisebb egyházak, evangéliku
sok, baptisták mellett a legnagyobb fe
lekezet, a katolikus egyház is aktívan 
részt vesz az imaheteken, és ez nem
csak a lelkészekre és papokra vonatko
zik. hanem az egyházak hívő tagjaira is. 
Talán egyszer megértjük, hogy a nagy 
közös célok fontosabbak, mint az apró 
részletkérdések.

- Egység és sokszínűség, rész és 
egész, vagy részben az egész? Búcsú
zóul Szent Pál szavai visszhangoznak 
bennem:

"Mert rész szerint vagyon bennünk az 
esméret, rész szerint a prófétálás. De 
minekutána eljövend a tökéletes teljes
ség, akkor eltöröltetik ami rész szerint 
vagyon." (Korinthus XIII. 9.10. Károli 
Gáspár fordítása)

írta: Balanyi Károly

A L K A L O M  
É S  S T Í L U S

Régi vonása a társadalmi és társa
sági életnek, hogy minden alkalom
hoz megvan az adott közösség által 
elfogadott, sőt szentesített szokás
rend, "alapszabály": milyen alka
lomhoz, eseményhez mi illik; az 
ínyencek számára még az is fontos, 
milyen ételhez milyen ital való, és 
í.t. Ezeken az íratlan (sőt olykor ta
lán írott) szabályokon alapultak az 
ősi rítusok, a népszokások, egyálta
lán a régi zártabb közösségekben 
zajló (falusi) élet formái, a külön
böző társadalmi rétegek szokásai. 
Efféle szabályozó szokások még 
ma, az egységesülés, vagy ha job
ban tetszik: a globalizáció idején is 
élnek és hatnak; s vannak mindig 
mindenhol többé-kevésbé érvényes 
szabályok. S ez így is van rendjén. 
Példának okáért, aligha jutna eszé
be valakinek temetésen csasztuskát 
énekelni, esküvőre tomanadrágban 
menni stb. Száz szónak is egy a vé
ge: minden alkalomnak megvan a 
maga illendő stílusa, s bizony ne
vetségesség, botrányokozás, tiszte
letlenség vádját vonjuk magunkra, 
ha nem tartjuk be a jó illem, a stílus 
szabályait.

Efféle "stílus-sértő" dolog történt 
a kecskeméti Gong Rádió január 
20-i Aktuális című műsorában. Az 
történt ugyanis, hogy a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából kitünte
tettek közül a szép városházi ün
nepség végén kettőt, Székelyné 
Körösi Ilonát és e sorok íróját e rá
dió munkatársa interjúra kérte. 
Mindketten a kultúra értékeiről, a 
helyi kulturális hagyomány fontos
ságáról beszéltünk. Magam termé
szetesen a zenei művelődésre, a ze
nepedagógiára vonatkozó kérdést 
kaptam. Hangsúlyozottan a magas
rendű zenei alkotásokra kívántam a 
válaszomban a figyelmet felhívni. 
Mi volt aztán mindehhez a "körí
tés" a Gong Rádió zenei szerkesztő
je részéről: előtte, majd a két be
szélgetés között, sőt mi több, a má
sodik, tehát a zenéről szóló alatt 
holmi angol nyelvű popzenei szám
mal áldozott a magasabb rendű kul
túra oltárán, jól pofon csapva, ha
tástalanítva az elmondottakat.

Nem azért meséltem el a történet

lényegét, mert akkor nagyon bosz- 
szantott. Sőt, a személyes érintett
ség okán sértett is a dolog. Ezt a 
magán-vonulatot a történetben le
zártnak tekintem azzal, hogy a szer
kesztőségnek a telefonba mondott - 
azt hiszem jogosan ingerült - szava
imra és levelemre udvarias és a ké
sőbbiekre nézve megnyugtató meg
oldást ígérő választ kaptam. Sőt ez 
a válasz valamiféle személynek 
szóló jóvátételen kívül a közösség
nek és a szóban forgott témákra 
nézve is biztató jelnek tekinthető.

Miért mondtam el itt, egy újság 
hasábjain mégis ezt a történetet? 
Azért, mert úgy gondolom: általá
nosabb a tanulsága. Sajnos gyakran 
megesik a budapesti országos rá
dióadásokban, televízió műsorok
ban is, hogy oda nem illő zenével 
vezetik félre a hallgatókat, sértik 
meg a témát. (pl. néprajzi kiállítás
hírei, méltatása után véletlenül sem 
népzenét, hanem az épp kéznél lévő 
popzenét sugároznak.) Meggyőző
désem, hogy a közönségnek is el 
kell várnia ennyi megbecsülést, no, 
meg a kereskedelmi rádiónak is il
lendő zenei "öltözéket" kell adnia a 
nem üzleti témákhoz is.

Azt csak helyeselni lehet, ha egy 
alapvetően kereskedelmi célokat 
szolgáló helyi rádió szerkesztői 
időről-időre a közélet, a kultúra kí
nálkozó témáiról is szólnak. De, ké
rem, álljanak avval is hivatásuk 
magaslatán, a közpénzekből is tá
mogatott program gondozóiként, 
hogy a témához illő zenével tájé
koztatják, uram bocsá’ : nevelik 
mindenkori hallgatóságukat! Talán 
éppen Kecskeméten, ahogy manap
ság sokszor mondják: Kodály váro
sában, nem is olyan lehetetlenül 
nagy, stílszerűtlen és teljesíthetet
len kívánság. Egyszer még megté
rülhet valamiben, valahogy a gon
dosság.

A Gong Rádió vezetőinek levelé
ben írottak remélhetően megbízha
tó ígéretét hordozzák 
az ilyen irányú figye
lemnek és változás
nak. Úgy legyen!

írta:
Ittzés Mihály



Bankok Kecskeméten
OTP : az önkormányzatok első számú bankja

Pénzügyi-befektetői központ lesz-e Kecskemét, ahogy a város és 
a megye vezetői megálmodták? Ez egyelőre nyitott kérdés. Min
denesetre a városban már ma is több mint húsz nagy és kis bank, 
pénzintézet működik, két "hatalmasság" - a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) és az OTP Bank Rt - pedig regionális központját is 
ide helyezte. Sorozatunkban rövid áttekintést szeretnénk adni a 
Kecskeméten működő bankokról. Hozzátéve: befektetési tanács
adást és rangsorolást nem vállalunk. Hogy ki hol tartja a pénzét, 
azt döntse el maga.
Az OTP az a bank, amelyet szinte nem is kell 

bemutatni. "Ót" mindenki ismeri. Van, aki es
küszik rá: a legbiztonságosabb pénzintézetnek 
tekinti, és nem is tudna nyugodtan aludni, ha a 
pénzét máshol tartaná. Van, aki nem kedveli, s 
ennek okait hosszan sorolja. Egy azonban 
biztos: Kecskeméten és a megyében az önkor
mányzatok egyértelműen bíznak benne és nyil
ván elégedettek is, hiszen 90 százalékuk az 
OTP ügyfele.

Ha úgy tetszik, az OTP Bank Rt ezt a bizal
mat 1998-ban, elég nagy visszhangot kiváltott 
döntésével meg is hálálta. Szász János, aki ép
pen tavaly februárban lett a bank Bács-Kiskun, 
Békés és Csongrád megyét felölelő Dél-alföldi 
Régiójának ügyvezető igazgatója, azt mondja, 
a kiterjedt önkormányzati ügyfélkör fontos 
szerepet játszott abban, hogy Kecskemét lett az 
OTP regionális központja. A döntésnél cég
szempontokat vettek figyelembe, alaposan ele
mezve a piacot. Az a bizonyos 90 százalék 
igen nagy súllyal esett latba. Szász János hoz
záteszi: a kiemelkedően magas részesedés az 
önkormányzati piacon az előző vezetés érde
me. Az viszont már az új vezető eltökélt szán
déka, hogy a bank e megbecsült ügyfélkörét 
meg is tartsa. Békés és Csongrád megyében 
pedig erősítse pozícióit.

A bank esetében a "regionalizmus" nem azt 
jelentette, hogy a döntési hatásköröket elvon
ták. Az üzleti ágon az úgy nevezett megyei 
döntési hatáskör megmaradt, ugyanakkor az 
összes háttértevékenység - mint például a hu
mánpolitika, a belső működtetési hatáskör - a 
régiós központba került. Azaz három középirá
nyító szervezetből lett egy. A bank ezenközben 
a munkatársak egyharmadától kényszerült 
megválni. Mindezzel versenyképességét javí
totta, azoknak azonban, akik maradtak, meg
növekedtek a feladatai.

Nem lehet megkerülni a témát, amely miatt 
az OTP az utóbbi időben szinte hetente kerül a 
lapok címoldalára: a lakáshitel-tartozásokat. 
Szász János szerint a banknak nem érdeke sem 
az, hogy kockáztassa jó hírnevét, sem az, hogy 
kintlevőségei elvesszenek, hiszen a betétesek, 
befektetők pénzét vissza kell fizetni. Tehát az 
egyezségre törekszenek a hátralékos adósok
kal, az árverezés csak a legvégső megoldás. 
Ha az adós azt kéri, indokolt esetben akár 10 
évvel meghosszabbíthatja az OTP a tartozás 
futamidejét, így az átütemezéssel az alacso
nyabb törlesztő részlet kisebb terhet jelent.

A bank vezetői azt remélik, hogy elsősorban 
ezzel a módszerrel tudják kezelni ezt a hitelál
lományt.

A lakossági piacon folyó éles versenyben az 
OTP Bank Rt célja az átlagosan 60 százalék 
körüli részesedés megőrzése, úgy, hogy jobban 
kihasználja a bankcsoporti tagok szolgáltatása

it. Ennek érdekében erősíteni kívánják az 
elektronikus szolgáltatásokat, szeretnék növel
ni a lakossági folyószámla-állományt, és az eh
hez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét. 
A fogyasztási hitelpiacon a hagyományosan 
erős pozícióik megtartása a cél. A lakáshitelek 
piacán 1999-re élénkülést vár az OTP. Ezt arra 
alapozzák, hogy a gazdaság növekedése és az 
infláció csökkenése következtében 2-3,75 szá
zalékkal csökkentették lakáshiteleik kamatait, 
s az áfa-visszaigénylési lehetőség kedvező ha
tására is számítanak.

Nagyon fontos és bővítendő ügyfélkört je
lentenek a vállalatok - hangsúlyozza az igazga
tó. A hitelállományt tekintve ebben a szférában 
a bankok között már ma is az OTP-nek a leg
nagyobb a részesedése.

Szász János azt mondja, talán nem minden
kinek nyerte el a tetszését, hogy az OTP Kecs
kemétet tette meg regionális központjává. 
Kecskemét számára viszont, ha valóban pénz
ügyi-befektetői centrummá szeretne válni, fon
tos érv lehet, hogy az MNB mellett a legna
gyobb lakossági bank is a hírős várost válasz
totta.

Február elején a Szociális és Családügyi Mi
nisztériumban sajtótájékoztatón jelentették be. 
hogy a lakáshitel-tartozásokról tárgyalásokat 
kezdtek az OTP Bank Rt. vezetőivel, március
ban pedig módosul a tartozások rendezéséről 
szóló kormányrendelet. A tárca összesen egy 
milliárd forintos anyagi segítséget nyújt azok
nak, akik szociális helyzetük miatt nem tudták 
törleszteni lakáshitelüket.

Oszlányi Zsolt, az OTP Bank Rt. ügyvezető 
igazgatója elmondta a tájékoztatón, hogy csak
nem 110 ezer lakáshitel-szerződést kötött ügy
fél több mint hat hónapja nem fizeti a törlesz
tő-részleteket, s az összeg eléri a 25 milliárd 
forintot.

Kecskeméten, mint azt a dél- alföldi regioná
lis igazgatóságon megtudtuk, 650 adós tartozik 
több mint 90 millió forinttal.

A végrehajtási eljárás felfüggesztése csak az 
önkormányzati rendeletek által érintett körre 
és a bankkal egyéni szerződést módosító ügy
felekre vonatkozik. A régi lakáshitelek eseté
ben a törlesztés-átütemezést az önkormányzati 
adósságkezelési programon kívül is vállalta az 
OTP. A törlesztési időtartamot úgy határozzák 
meg, hogy a havi törlesztő részletét az adósok 
képesek legyenek megfizetni, a halasztás ma
ximális időtartama 10 év.

Árverések voltak és vannak is Kecskemé
ten, de az esetek döntő részében az OTP-én kí
vül más végrehajtást kérő is van, például a 
közüzemi szolgáltató.

- magyar -

Farsang a színházban...

... és a 
gyermek- 
otthonban

Merész József polgármester 
úr és felesége is kitűnően szó
rakozott a mostani polgár- 
mesteri bálon.

Február 14-én véget ért az idei báli szezon. A hét
fő ugyanis nem alkalmas nap a táncmulatságra, 
kedden már "húshagytunk", a szerda meg a ham- 
vazkodásé. Mindazonáltal az idei Valentin napra 
virradó estén a két év kihagyás ellenére is hagyo
mányos polgármesteri bál végre megtalálta igazi 
színhelyét, a Katona József Színházat. Mert lehet, 
hogy egy iskolai tornaterembe többen férnek be - s 
ami jótékony cél esetében, nevezetesen a szociális 
alapítvány gyarapítása szempontjából - nem mellé
kes, ám az sem, hogy az esemény külsőségeiben is 
eltérjen a vállalati bulik feledhető esetlenségeitől. 
(Ettől függetlenül persze ne öntsük ki a fürdővízzel 
a csecsemőt: ha valaki bizsergő szívvel emlékezik 
egy-egy hajdani hódításra, romantikus egymásra ta
lálásra, azért még nem a tervutasításos gazdasági 
rendszert sírja vissza. Legföljebb a fiatalságát, azt 
is hiába.)

Bodolay Géza direktor úr 
örömmel fogadta be a szín

házba a polgármesteri bál 
rendezvényét.

Szóval február 13-án este 7 órától elfoglalta helyét az asztaltársaságokba 
szerveződött közönség, annak alapján, hogy ki mennyit áldozott a belépő
re (20, 15 vagy 10 ezer forintot). A polgármester köszöntötte az egybe
gyűlteket, aztán jöhetett a Palotás, a szegedi Páván Történelmi táncegyüt
tes előadásában. Majd a vacsora, a Liberté szakács-művészeinek interpre
tálásában, egy kis ejtőzés után pedig megkezdődött a tánc.

Éjfélkor tombola, ahogy már lenni szokott, boldog nyertesekkel, és foly
tatódott a vigasság, ki meddig bírta a félezemyi bálozó közül.

A Margaréta otthon lakói az idén 
is kedélyes farsangi mulatságot tar
tottak. Mert az igaz, hogy a fiatalok 
jobban bírják a szórakozás meg
erőltető formáit, például a táncot, 
ám az idősek sem maradnak el a jó
kedv kifejezésében a más korosz
tályoktól.

A 103 éves Tóth Teréz a hajdani 
farsangokról beszélt.

Ugyanezen a napon a Faragó Béla 
Gyermekotthonban is farsangi mu
latság zajlott. Az otthon 57 lakója 
és a nevelők lázas készülődése 
előzte meg a mulatságot. A gyer
mekotthon vendégül látta Fodor 
Zsuzsát, a megyei önkormányzat 
művelődési osztályának vezetőjét, 
Cseh Szakáll Sándort, a megyei 
közgyűlés alelnökét és dr. Szécsi 
Gábort, Kecskemét polgármester
ét, akik egyben a fellépő csoportok 
zsűrijének is tagjai voltak. Színe
sebbnél színesebb produkciókat lát
hattak a vendégek, akiknek sorai
ban az intézetet támogató vállalko
zók is ott ültek. A legnagyobb si
kert a Hattyúk tava című balett sza
bad feldolgozású pantomimja arat
ta. A pár perces jelenetet fiúk adták 
elő, a nevelőkkel közösen készített 
ruhakölteményekben. Az est prog
ramját Kereszty Kornél Bio Art cí
mű kiállításának megnyitója színe
sítette.

A múzeumi ügyek iránt érdeklődő embe
rek figyelmét felkeltette a Petőfi Népe febru
ár 9-i számában megjelent beszámoló, a Ma
gyar Naiv Művészek Múzeuma közalapít
vány munkájáról, melyet dr. Bánszky Pál a 
kuratórium elnöke adott közre.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés február 
12-i ülésén döntés született arról, hogy a 
közalapítvány működését, az alapító okirat 
megváltoztatásával módosítják. A változta
tások vagyonkezelésre, a működés ellenőr
zésére és a Felügyelő Bizottság vezetőjének 
a személyére vonatkoznak. Az alapító egyi
dejűleg, az új kuratóriumi tagok megválasz
tásáról és felkéréséről is döntött, mivel meg
bízatásuk csak az 1997. április 1 - 1998.

december 31-ig terjedt. A kuratórium elnöki 
tisztét a jövőben dr. Bárth János néprajzku
tató, a Bács-Kiskun Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának munkatársa tölti be.

••• A személyi változások szakmai indoka
it keresve nyilatkozatra kértük meg az érin
tetteket. Bánszky Pál dr., művészettörténész 
Budapestről érkezett a találkozás színhelyé
re, és az események hatására számvetésként 
fogalmazza meg gondolatait.

- Engem több mint 22 év kapcsol a Naiv 
Múzeumhoz. 1976. december 1-től másodál
lásban végeztem a munkát, majd mikor me
gyei múzeumigazgató helyettes, majd múze
umigazgató lettem, munkaköri kötelessé
gemmé vált a képzőművészeti anyaggal

kapcsolatos tevékenység. A nyugdíjas éveim 
alatt félállásban végeztem el a feladatokat, 
mikor alapítványként működtünk, akkor té
rítés nélkül, társadalmi munkában dolgoz
tam.

1998. április 1-től váltunk közalapítvány- 
nyá, akkor is azért, mert az egész gyűjte
ményt kiállítóhellyé akarták visszaminősíte
ni. ami egy kényszer lépés volt, a gyűjte
mény megmentése érdekében. 1998. január 
1-től kiemelten közhasznú alapítvánnyá 
nyilvánítottak bennünket és ez azzal a köte
lezettséggel járt, hogy a nyilvánosság előtt 
kell beszámolni az elvégzett munkáról, ezért 
adtam közre tájékoztatásomat a 21 hónapi 
munkánkról.

••• - Az alapítványhoz kötődő anyag, je
lentős számú és értékű képzőművészeti al
kotással rendelkezik, hogyan sikerült ezt a 
gyűjteményt folyamatosan gyarapítania?

- A gyűjtemény alapját a Moldován Domo
kos által adományozott 100 festmény, rajz 
képezi. Ezt követően a Népművelési Intézet
től elhoztam az a 240 darabból álló kollekci
ót, amely 1969-től én gyűjtöttem. A harma
dik rész a Magyar Nemzeti Galéria 500 da
rabból álló gyűjteménye, ami kiegészül 
1976 decemberétől, a kiállítók által adomá
nyozott és a tőlük vásárolt anyagból.

. . .  . Nyolcvanny’olc időszaki kiállítást és 
számos hazai--és nemzetközi kiállítást ren
dezett a gyűjtemény anyagából, és a naiv 
művészekkel folyamatos munkakapcsolatot 
épített ki, hogyan folytatja tovább a munká
ját?^

- Én harminc éve foglalkozom a naiv mű
vészettel és a népi szobrászattal, én ezt nem 
hagyom abba, mivel a világ nemcsak Bács- 
Kiskun megyére korlátozódik, és ez munka 
egy országos hatókörű feladat. Az, hogy hol 
fogom folytatni ezt tevékenységet, azt még 
nem tudom. Engem nem érdekel a saját sor
som, hanem a gyűjtemény sorsa érdekel, és 
mint magyar állampolgár, figyelemmel fo
gom kísérni, hogy mi történik ezzel a gyűj
teménnyel. Féltem azokat a parasztasszo
nyokat és parasztférfiakat, akik sok szeretet
tel átadták műveiket a gyűjtemény számára, 
akiknek a munkásságáról 1997-ben, a Ter
mészet vadvirágai címmel könyvet írtam és 
tanácsaimmal is segítettem őket festménye
ik, szobraik készítésénél.

••• - A népművészet és a paraszti kultúra 
értékeinek a terjesztésében, milyen lehetősé
gei lesznek az elkövetkezendő időben?

- A Duna-Tisza közi Népművészeti Egye
sületnek az elnöke vagyok, mely 193 tagot 
számlál, most ősszel választottak meg ismét 
három évre. 1998 novemberében, az Orszá
gos Népművészeti Egyesületek Szövetségé
nek az elnöke lettem, ahol harmadik alka
lommal kaptam bizalmat a tisztség három 
éves betöltésére. Tagja vagyok, a Népművé
szet mester kitüntetés kuratóriumának és a 
Szabad Művelődési Alapítvány kuratóriu
mának. Országos feladatom bőven van és 
így megtalálom a módját annak, hogy naiv 
művészettel és népi szobrászattal, a jövőben 
is foglalkozzam. A gondom továbbra is az, 
hogy mi lesz a sorsa a gyűjteménynek, és 
lesz-e folytatása ennek a kétévtizedes mun
kának.

••• Dr. Bárth János néprajzkutatót, a dön
tést követő napon telefonon sikerült felhívni, 
aki így nyilatkozott:

- Nem dolgoztam ki még részletesen a 
munkaprogramot. A következő napokban 
szándékozom ezzel igazán foglalkozni. Az 
állíthatom, hogy mindent elfogok követni 
annak érdekében, hogy a gyűjtemény értéke
it megfelelő módon megőrizzem.

••• A megyei közgyűlés, a Magyar Naiv 
Művészek Múzeuma Közalapítvány kurató
riumában és felügyelő bizottságában tevé
kenykedő elnököknek és tagoknak, a végzett 
munkájukért köszönetét fejezte ki.

Daróczi Kiss Márta



Leltár
Beszélgetés Szoboszlay Péter 

Balázs Béla-díjas filmrendezővel
Szoboszlay Péter, Balázs Béla-díjas 

filmrendező, a Magyar Iparművészeti Fő
iskola belsőépítész szakán végzett 1961 - 
ben, és ezt követően, a budapesti Pannó
nia Filmstúdióhoz került, ahol grafikai- 
majd háttértervezői feladatokat végzett. 
1966-tól nyílott lehetősége először, önál
ló animációsfilm készítésére, melynek 
írója, tervezője, rendezője és egyben ani- 
mátora volt. 1981-től munkássága Kecs
keméthez kötődött, ahol a filmstúdió ren
dezőjeként dolgozott és emellett részt 
vállalt a város művészeti- és szellemi éle
tében. Közel negyven év munkásságáról 
és a jelen terveiről beszélgetünk a mű
vésszel.

• • •
- Mi volt az indítóok, ami önt arra kész

tette, hogy húsz év után váltson, és Kecs
keméten folytassa az animációs filmké
szítést?

- Ez nem volt váltás csak helyváltozta
tás. A kecskeméti filmstúdió 1981-ben a 
Pannónia Filmstúdió leányvállalata volt, 
de ekkor már saját filmjeit készítette. Én 
egy olyan stúdió közösségből jöttem, 
ahol nem éreztem meghatározónak a 
szakmai figyelmet, az egyes emberek 
munkái iránt. Tudtam, hogy egy fiatal 
gárdába kerülök, ám a kecskeméti műter
met meg úgy ítéltem meg, hogy itt meg
valósulhat a filmcsinálásnál az a törődés, 
az a szakmai igényesség, mely nélkülöz
hetetlen ebben a munkában.

- Úgy tudom, hogy amikor Kecskemét
re került, akkor részt vállalt kollegáinak a 
rajzfilmes képzésében, hiszen előtte már 
az Iparművészeti Főiskolán tanított.

- Igen, részt vettem a kollegák képzésé
ben és párhuzamosan tanítottam a főisko
lán is, az első kecskeméti éveim alatt. A 
tanításom színvonalát nem tudom meg
ítélni. Az animáció egy pénzigényes, mű
teremigényes és időigényes szakma. A 
főiskola nem tudta ezt a hátországot meg
teremteni, a budapesti Pannónia Filmstú
dió ugyanakkor nem tudta biztosítani a 
tanítás anyagi-, technikai hátterét és nem 
volt elég ereje ahhoz sem. hogy teljes sú
lyával érvényesítse törekvéseit a főisko
lán. így alakult ki az a bonyolult helyzet, 
ami napjainkban már sikeresen megoldó
dott.

• • •

- Önnek az értékelés és az összehason
lítás lehetősége is megadatott, hiszen 
Stuttgartban és Reykjavikban egyaránt 
foglalkozott animációs filmoktatással, 
amellett a nemzetközi filmkarrierje egyre 
fölívelt. Melyik filmje okozta, a legtöbb 
örömet a készítésével és a fogadtatásá
val?

- Az elkészítésnek mindig meg van a 
maga öröme, már azért is mert én igye
keztem minden filmemben sajátos mó

don alkalmazni az animációt. Nem állí
tom azt, hogy mindig új formát alkalmaz
tam, vagy hogy formabontásra töreked
tem, de mindig új elemeket építettem be a 
filmjeimbe, melyek mindegyikének meg 
volt a maga öröme és keserve. A fogadta
tás szintjén, a legtöbb örömet a Hé, te! cí
mű filmem adta, amelyet a legtöbb nem
zetközi díjjal ismertek el, és bármilyen 
közönség elé került, hatásos volt. Nem le
hetett félreérteni, nem lehetett különféle 
módon magyarázni, mindenki megértette 
azt. amit szándékom szerint közölni akar
tam.

Amikor a filmet elkészítettem, akkor a 
számomra nagyon fontos volt. hogy el
mondhassam. és rámutassak, hogy az 
erőszakos korban, honnan jön a fenyege
tettség, a veszély, leginkább mi magunk 
válhatunk a bajok forrásává, ha nem fi
gyelünk oda.

• • •
- A nemzetközi filmkarrierje, 1977-től 

ezzel a filmmel ívelt föl az oberhauseni. 
saloniki, chicagói díjakkal. Összeszámol
tam, hogy 1961-1997 között 37 alkotást 
jegyzett, ezek közül rövidfilmek, televízi
ós sorozatok, reklámfilmek, szignálok 
szerepeltek. A filmkészítésnél, ön a stáb 
tagjainak az ötleteit is felhasználja, vagy 
csak a rendezői elképzeléseit érvényesíti?

- Mindenki azt mondja, hogy a filmké
szítés közösségi munka és én is ezt val
lom, de miután az egyedi filmjeim elké
szítése között, jelentős idő telt el, és ez 
alatt különböző jellegű munkákat végez
tem. más-más technikát alkalmaztam, 
így nem engedhettem meg magamnak, 
hogy azonos stábbal dolgozzam. Hiá
nyoztak az állandó társak, akik jelenlé
tükkel hatottak volna a munkámra. Én 
nagyon szerettek a kollegákkal együtt 
dolgozni, mert mindenkitől kaptam vala
mi emberi többletet.

• • •
- Említette, hogy filmkészítés mellett 

más is foglalkoztatja. Úgy tudom, a kép
zőművészet iránt érdeklődő gyerekek 
animációs-filmes képzésével foglalkozik.

- Igen, csináltam egy magániskolát, ami 
szakkörként féléve működik, a Dellő utca

9 szám alatt, egy lakásban, amit egy fes
tőművész-rajztanár kollegával közösen 
bérelünk. 12-18 éves gyerekeknek, heti 
két alkalommal tartok foglalkozást. Ezek 
a különböző érdeklődésű, tehetségű és 
rajzkészségű gyerekek, akik azért jönnek 
ide mert érdekli őket a rajz, a film, az ani
máció. És én megkísérlem a tényleges ér
deklődési körük felismerése után. a fog
lalkozásokon keresztül eljutatni őket odá
ig, hogy képesek legyenek valamit meg
mozdítani, animálni, azaz lelket lehelni 
egy rajzolt figurába, kivágott papírdarab
ba.

• • •
- Úgy tudom, hogy egyszerre, több té

mával is foglalkozik, milyen művek lét
rejöttén dolgozik jelenleg?

- A Leltár című egyedi filmem befejezé
sén dolgozom, amit két esztendeje kezd
tem el. de az anyagiak hiánya miatt nem 
tudtam eddig befejezni. A film talán saját 
életem leltára, mely szakmai- és egyben 
emberi számvetés is próbál lenni. Ez a 
munka azonban sokkal nehezebbnek bi
zonyult, mint ahogy azt induláskor elkép
zeltem.

• • •
Előkészítettem, egy 13 részes televíziós 

sorozat szinopszisát, melynek terve még 
a világkiállítás felvetésének és előkészí
tésének az idején született, "Száz éve tör
tént" címmel. Mikulás Feri vetette fel az 
ötletet, ami nekem nagyon megtetszett 
mert nagyon szeretem és érdekel is a száz 
évvel ezelőtti Magyarország. 1991 és 
1993 között sokat foglalkoztatott az ötlet, 
de idővel elhalt a lelkesedésem, mert nem 
találtunk partnert, egy szóval nem tudtuk 
eladni. Egy budapesti stúdió 1998-ban 
filmtervet kért tőlem, amivel pályázhat, 
és javaslataim között szerepeltettem ezt a 
témát is. A Magyar Mozgókép Közalapít
vány erre megszavazott némi pénzt, ami
vel nekikezdhettem a munkának. Az el
múlt nyáron sok időt töltöttem a könyvtá
rakban. Kutattam, anyagot gyűjtöttem és 
megírtam a tizenhárom ötletet, szinop
szist. Az anyag további pályázatokon is 
részt vesz, mert megvalósításához sok 
pénz szükséges.

• • •
A jelenlegi harmadik munkám egy 

1995-ben megkezdett dokumentumfilm, 
amit nagyon szeretnék befejezni. Egy an
gol színtársulatról készítettem egy 
huszonkétórányi videóanyagot. Magya
rországon vendégszerepeit ez a 
"lóvontatta" színház, a falukat járva adták 
elő darabjaikat. Ez egy fantasztikus szín
ház. Maszkokban játszanak, maguk ze
nélnek, maguk építik és festik a díszlete
iket. Echós szekéren járják Angliát, Hol
landiát. Magyarországot, Szlovákiát és 
Európa más országait. Csongrádon láttam 
őket először, és azután követtem őket Tö
mörkényben ismerkedtem meg velük és 
megkérdeztem, hogy: - Mit szólnának 
ahhoz, ha filmet készítenénk róluk? Na
gyon tetszett nekik az ötlet és két év múl
va amikor visszajöttek, sikerült a KTV, a 
Kecskemétfilm és a Stúdió segítségével, 
tíz napig a nyomukba szegődni és forgat
ni. A következő évben, aztán újabb pénz
ből, már Angliában filmezhettük előadá
saikat.

• • •
- Mikor láthatjuk a filmet?
- Még kellene néhány millió mert a be

fejezéséhez. meg kell vágni az anyagot és 
le kell fordítani az angol nyelvű interjú
kat. 1998 nyarán megbízást kaptam a 
színháztól, hogy a meglévő anyagból, az 
ő költségükre csináljak egy rövid reklám
filmet, saját használatukra. El is készült 
ez a tizenhétperces film, melyet a Városi 
Televízió kétszer a műsorára tűzött. A 
film, Az országjáró Horse + Bamboo 
Theatre - egy vándorszínház Angliából 
címet viseli. A társulat négy előadásáról 
mutatok be részleteket a reklámfilmben, 
míg a tervezett megközelítőleg 50 perces 
dokumentum filmben, az életükről, a da
rabokra történő felkészülésükről, bemu
tatóikról kaphatnának képet a nézők.

• • •
- Kívánom megkezdett munkáinak be

fejezéséhez. a meglévő Szoboszlay-féle 
szellemi fedezet mellett, a hiányzó anya
gi javak meglétét is.

Lejegyezte: 
Daróczi Kiss Márta

A népművelő emlékei
Az 1959-ben egy hivatalos mi

niszteri vizsgálat szerint Kecskemét 
kulturális élete a legsatnyább volt a 
megyeszékhelyek között. Alig-alig 
éledeztek a "fordulat éve" után fel
oszlatott, szétvert egyesületek, kó
rusok, hiányoztak a korszerű köz- 
művelődés legszükségesebb tárgyi 
és személyi feltételei.

A következő, a hatvanas évtized 
végére a korábbi négy helyett 
huszonöt filharmóniai hangver
senyt rendeztek a megyeszékhe
lyen, az ismeretterjesztő előadások 
száma százvalamennyiről ezernél 
többre emelkedett, világhírű szim
fonikus zenekarok koncerteztek 
Kodály városában, szívesen fogad
ta Benjámin Lászlótól Weöres Sán
dorig a kecskeméti tanács népmű
velési felügyelőjének meghívását 
irodalmunk színe-java. Irodalmi 
színpad, szimfonikus zenekar, film
klub hálózat és sok minden más 
alakult. Ajándék
ként, vagy központi 
keretekből mintegy 
harminc új szobor 
gazdagította Kecs
kemétet, megkezdte 
működését a városi 
művelődési ház, ér
vényes határozatok 
mondták ki új mű
velődési központ 
építését, Katona 
emlékház létesíté
sét, a Naiv Művé
szek Múzeumának 
megnyitását.

Politikai sandasá- 
gok, rövidlátó veze
tők, szűkös lehető

ségek nehezítették a város kulturá
lis fejlődését. Sokan voltak szeren
csére a tekintélyükkel, kiállásukkal, 
példájukkal az értékek megőrzését, 
gyarapítását, időnként egzisztenciá
lis kockázatokat is vállaló segítők 
is. Róluk is meglékezik a Katona 
József Emlékház Heltai Nándor, az 
akkori népművelési felügyelő mun
kásságával kapcsolatos dokumen
tumokat bemutató új, márciusi kiál
lítása. Érdekes levelek, Csoóri Sán
dortól Erdélyi Józseftől, Fodor 
Andrástól, Gábor Miklóstól, Juhász 
Ferenctől, Németh Lászlótól, Tóth 
Aladártól, Váczi Mihálytól Veres 
Pétertől és másoktól, immár város
történeti érdekességű falragaszok, 
meghívók, fényképek.

A kiállítás dokumentumai, az eh
hez kapcsolódó rendezvények 
Kecskemét közelmúltjának talán 
kevéssé ismert történéseivel ismer
tetik meg a látogatókat.
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Weöres Sándor látogatása Pólyák Ferinél (Dr. Szodfridt István felvétele.)

Arcok, vallomások
Kálmán Lajos zenepedagógus, 

karnagy, népművelő, népdalgyűj
tő, Kecskemét egyik legismertebb 
személyisége, a hírős város dísz
polgára. A Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen tanult, majd a 
Zeneakadémián is diplomát szer
zett. Hetvennyolc esztendős, szel- 
lemileg-lelkileg fiatalosan. Nyug
díjasként ma is szeretett városá
ban él. Negyven éves barátság 
alapján tegeződhetünk.

- Mi köt Kecskeméthez?
- Nekem Kecskemét úgymond 

tájhazám. Szabadszállási vagyok 
különben. Az ötvenes évek elején 
itt kezdtem el a gyűjtést. Például a 
bugaci pásztorok dalait.

- Az Alföld, a Kiskunság, mit 
jelent Neked?

- Szellemileg idetartozok. Veres 
Péter, Sinka István a mestereim 
névsorában vannak, ott lehettem 
velük együtt 1943-ban a legendás
sá vált szárszói találkozón.

A Kiskunság mint földrajzi táj, 
mint nemzeti park is érdekel, de 
leginkább az itt élő emberek vilá

ga, nyelve, kultúrája, élő hagyo
mánya. Az a véleményem, hogy 
aki egyszer itt megveti a lábát, ne
hezen képes elszakadni. A példák 
sokaságát sorolhatnám.

- Az ötvenes évek végén szüle
tett egy gyönyörű terv, melynek 
részese voltál...

- A Cigányoperára gondolsz? 
Nos, Bieliczky Sándor költővel 
és Rácz Kálmán cimbalommű
vésszel összefogtunk, hogy ez el
készüljön. Félig-meddig sikerült 
is. Egy Cigánykantáta lett belőle. 
Sajnos, mindkét alkotó társam ko
rán eltávozott közölün k. Itt jegy
zem meg, hogy Rácz Kálmán 
folklorisztikus érdeklődésével va
lóságos iskolát teremtett. Az ő fel
dolgozásával lett széles körben is
mert a Fehér László balladája.

- A kecskeméti évekből kikre 
emlékszel vissza legszíveseb
ben?

- A már említett Rácz Kálmánra, 
Nemesszeghy Lajos karnagyra, 
és a Kodály-tanítvány Vásárhelyi 
Zoltánra, aki a kórusművészet
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RETTENTŐ ERŐM 
GÚZSBA KÖT
Előzetes Kondor Béla kiállításához

"Kondor Béla 1931. február 17-én 
született Pestszentlőrincen és 1972. 
december 12-én halt meg Budapes
ten, Bécsi utcai műtermében. A 
Képzőművészeti Főiskolán kezdet
ben a festőtanszak hallgatója volt, 
de eltanácsolták, ezért a grafikai 
szakot végezte el Koffán Károly 
irányításával... Főiskolai diploma- 
munkáját - a Dózsa sorozatot - 
1956 tavaszán karcolta rézbe. Ek
kor már érett stílusú grafikus volt. 
Önálló stílusú olajképeit 1958-tól 
festette. 1960-ban a Fényes Adolf 
teremben rendezte első önálló kiál
lítását, életében utoljára pedig 1972 
márciusában állított ki a Dorottya 
utcai kiállító-helyiségben Meloccó 
Miklóssal és Pásztor Gáborral kö
zösen... Halála után műtermében 
másfélezer mű - festmény, grafika, 
rajz, sajátos technikájú fotó és vers
kézirat - maradt. 1974 tavaszán az 
állam a hagyatékot a Magyar Nem
zeti Galéria részére megvásárolta... 
Alig másfél évtizednyi alkotó peri
ódus. Ez alatt a másfél évtized alatt 
azonban vulkanikus erők működtek 
benne, szenvedélyes életet élt, és 
önálló világot teremtett, amelynek 
birodalmai, saját történelme és tör
vényrendje van, angyalok, ördögök 
és angyallá válni akaró, de szünte
lenül elbukó emberek népesítik be." 
(Részletek Német Lajos tanulmá
nyából: Kondor Béla Corvina 
1976.)
A magyar grafika iskolateremtő 

mestere, aki a festészetben is új 
korszakot nyitott, 1970-72 körül a 
Kecskeméti Alkotóházban is dol
gozott, így külön örömet jelentett, 
hogy a Tavaszi Fesztivál idején 
nagyszabású Kondor kiállítás nyí
lik az Erdei Ferenc Művelődési 
Központ galériájában.

Font Sarolta az 
intézmény művé
szeti előadója, az 
ötlet gazdája nya
kig ül az előkészí
tő munkában, ami
kor rányitok. Le
velek, jegyzetek, 
címek, telefon
számok, mappák és katalógusok la
za sokasága veszi körül. A hely kis
sé szűkös, ezért a beszélgetéshez al
kalmasabb helyet keresünk.

Szoborkereső
- Hogyan született a szenzációnak 

ígérkező kiállítás gondolata?
- A Tavaszi Fesztivál mottója (Bú

csú a XX. századtól) megmozgatta 
a fantáziámat és lázasan kerestem 
azt a képzőművészeti anyagot, 
amely a leginkább kifejezi ezt a 
nagy ívű gondolatot. így jutottam el 
Kondorhoz, mert úgy éreztem, 
hogy az Ó életműve az, amely a 
leginkább teljességre törekvőén 
hordozza a közép-kelet európai em
ber ezredvégi életérzését.

- Óriási vállalkozásnak tűnik, ho
gyan kezdtél hozzá?

- Természetesen szakmai kapcso
latokat kerestem a Magyar Nemze
ti Galériával, Miskolci Galériával, a 
győri Xantus János Múzeummal, 
valamint kecskeméti Képtárral, és 
Nagy T. Katalin személyében meg
találtam azt a művészettörténészt, 
aki már több nagyszabású Kondor 
kiállítást rendezett és kiválóan is
meri az életművet.

- Kondor Béla művészete rendkí
vül sokoldalú és majdnem minden 
műfajra kiterjed. A kecskeméti ki
állításon mit fogunk látni?

- A teljes életműnek egy szűkebb 
keresztmetszetét szeretnénk bemu
tatni, így a festményeken és grafi
kákon kívül lesznek, hangszerek, a 
művész által készített makettek, fo
tók és természetesen Kondor verse
it is olvashatja majd a látogató. A 
grafikák közül reményeim szerint a 
József Attila és a Blake illusztráci
ókat láthatjuk, ami viszont bizo
nyos, hogy a festmények között itt 
lesz majd az ikonos időszakból 
származó remekmű a Darázskirály 
és az oldottabb, lazúrosabb és egy
ben látomásosabb képek közül a 
Pléh Krisztus.

- Mikor találkoztál először Kon
dor műveivel?

- Főiskolás koromban a Jelet 
hagyni című verseskötetét ima
könyvként forgattuk, de festménye
it és grafikáit inkább csak a szakiro
dalomból ismerem. Tehát ez lesz az 
első, izgalmakkal teli nagy találko
zás Kondor Béla műveivel.

Tárlatnyitás: március 13-án 11 
órakor, a Tavaszi Fesztivál hivata
los megnyitóján.

írta: Balanyi Károly

Kecskeméten folyamatosan csök
ken a köztereken elhelyezett szob
rok száma, és egyidejűleg növeke
dik az ismeretlen szobordöntöge- 
tóTc és szoborrongálók tábora.

Az itt élő polgár,
akinek házak, emléktáblák, terek, 

szobrok, fák, bokrok, virágok, ivó- 
kutak, keresztek mellett visz el az 
útja, minden változást észrevesz, és 
az elmozdított, megrongált műtár
gyakról bejelentést tesz a városi ön- 
kormányzatnál. A bejelentések elő
ször csak csonkításokról szóltak. A 
Piaristák terén lévő lányalak kezé
ből "kivették" a hangszerét, majd a 
kezét, az alkarját is eltávolították. A 
főtéri szökőkút medencéjét díszítő 
pelikán fejét "leválasztották" a tör
zsétől. Később a vasútkertben a 
gyerekek szeretett medvebocsait és 
a szoborsétány egyik nagytömegű 
bronzszobrát ledöntötték, feltehető
en fémértékesítő szándékkal, de a 
szobrok súlyuknál fogva meghiúsí
tották a szállítást és megmenekül
tek, attól hogy öntvényként folytas
sák további "életüket".

Az intézkedésre
jogosult hatóság asztalán az esete

ket követően csörögnek a telefo
nok. A bejelentések a polgármeste
ri hivatal Oktatási és Kulturális- és 
a Mérnöki és Környezetgazdálko
dási Irodába futottak be, ahol kez
deti pótlásokba belefáradva, úgy 
döntöttek az illetékesek, hogy a 
megrongált műtárgyakat a további 
pusztítástól úgy védik meg, hogy a 
Városgazdasági Kft. zárt terültére 
szállítatják. A hivatal feljelentése
ket tett ismeretlen tettesek ellen de 
a rendőrség csak a Rákóczi-szobor 
eltűnését követően akadt az elköve
tő nyomára. Sajnos a rövid híradás
ban nem ismerhettük meg a nevét 
és büntetésének a mértékét, a kárté
rítés összegét. A rongálás pedig to
vább folytatódik.

Az ivókút,
vagy művészetek kútja lett a kö

vetkező köztéri "áldozat", a város 
leglátogatottabb helyén, a Kéttemp- 
lom közben Megcsonkítva, festék 
feliratokkal bemocskolva, lefesze
getett reliefjeivel és eltüntetett víz
köpőivel. Még nyáron történt a cse
lekmény, párhuzamosan a Kodály

Kálmán Lajos népzenekutató
nagymestere volt, és sokáig Kecs
keméten élt.

- Kodály és Kecskemét szinte 
elválaszthatatlan fogalommá 
vált már. Az, hogy a Mester itt 
született, hogy a róla elnevezett 
ének-zenei iskola a világon az 
első ilyen intézmény, s hogy a 
szelleme máig termékenyen ha
tó, mind ezt bizonyítja. Mit gon
dolsz erről?

- Lehetetlen lenne eltúlozni 
Nemesszeghyné Szentkirályi 
Márta iskolateremtő érdemeit 
ilyen tekintetben is. Jóleső érzés
sel gondolok vissza rá, örülök, 
hogy együtt dolgozhatom vele. 
Nagy lélekkel és nagy elhivatott
sággal Kodály-tanítvány volt, vá
rosa egyik büszkesége.

- Kecskemét az országos nép
zenei találkozók színhelye rég
óta. Ebben a törekvésben Neked 
is részed volt kezdettől fogva. 
Hogyan ítéled meg ezt?

- Volt egy országos hírű népmű
velő - ma is aktívan dolgozik, 
mint a város avatott történetírója,

Heltai Nándor, aki magyar 
Weimárt akart csinálni Kecske
métből. Ez részben sikerült is az
által, hogy a hírős város a kultú
rák, a művészetek egyik meghatá
rozó gócpontja, központja lett. Ki
tűnő társakat talált Fodor András 
költőben és Czine Mihály iroda
lomtörténészben. Öröm tölti el a

szívemet, ha arra gondolok, hogy 
ebben a hagyományőrző, népi
nemzeti törekvésben a társuk le
hettem.

- Az 1989-90-es rendszervál
tást hogyan élted meg?

- Én református voltam a kom
munizmusban. s ma is az vagyok. 
És az utóbbi évtizedben zavartala
nul, zaklatás nélkül az lehetek. 
Mint orgonista is szépíthetem az 
életemet.

- Milyen a közérzeted?
- Ez komplikált, nem éppen egy

szerű dolog. Hosszú betegségek, 
"kopások", az öregedés tünetei az 
egyik oldalon, a másikon pedig 
az. hogy nyugdíjasként is dolgoz
hatok. A jó közérzethez hozzátar
tozik az a tudat, hogy még nem fe
lejtettek el, hogy szükség van 
rám. Az, hogy a református egy
ház orgonistája lehetek, erőt ad a 
bajok, gondok elviseléséhez.

A legfontosabb, hogy az ember 
mindvégig tegye azt, ami tőle 
kitelik.

Varga Mihály

Intézet falának folyamatos 
"feliratozásával". Az inté
zet állandóan meszeltette 
falait, a város meg nem 
szüntette meg a feliratokat 
és nem tudta alkalmazni a 
megrongált műtárgy el
szállítását sem, mert többe 
került volna a bontás mint 
a helyreállítás. A rongálok 
meg folyamatosan dol
goztak a fal és a kút sza
bad felületein, még az ülő
padok és a lépcsők is meg
teltek betűkkel, jelekkel, 
firkákkal. Eltelt több mint 
fél esztendő, és nem tör
tént változás, csak a hó ta
karta el néhány napra a 
pusztítás nyomait.

A hó sem szépíti a lepusztult kutat,
Az eddigi intézkedéseket
ismerve első utam, a Városgazdál

kodási Kft. igazgatójához, dr. 
Mayer Antal úrhoz vezetett, aki 
megmutatta, az 1998. szeptember 
4-i keltezéssel az önkormányzatnak 
címzett levelét, melyet az ivókút 
helyreállítási munkáinak az elvég
zése érdekében készített el, a 
612.000 Ft-os költség megjelölésé
vel és a mellékelt dokumentumfo
tókkal. írásbeli választ nem kapott 
csak, telefonon közölték vele; hogy 
nincs fedezet a munka elvégzésére.

Az igazgató úr ismerve a szobor
rongálás viszonyait, örömmel tájé
koztatott kezdeményezéséről: - 
Most hozunk létre egy alapítványt 
Szentkirályi Lászlóval és a Classic 
Kft-vel "Kecskemét város közterei
ért és képzőművészeti alkotásaiért", 
melyet most jegyeznek be. Ezen 
keresztül szeretnénk rábeszélni 
azokat, akik tehetik, hogy járulja
nak hozzá a szobroknak a karban
tartásához, mert a városnak a jelen
legi költségvetés mellett, erre nem 
nyílik lehetősége.

Talán ennek az alapítványnak a 
segítségével sikerül a műtárgyak 
védelmét megteremteni, mint 
ahogy polgári kezdeményezéssel a 
Szentháromság szobor felújítása is 
sikerült. De, hogyan segíti a mun
kát a hivatal?

Az írásos anyagok azt bizonyítják, 
hogy a Kulturális Bizottság nem 
tárgyalta meg 1998-ban az anyagot, 
és így a közgyűlés elé sem terjeszt
hették az ivókút helyreállításának a 
javaslatát. A városi önkormányzat
nak nincs regisztere a város terüle
tén felállított plasztikákról, emlék
táblákról, vallási tárgyú alkotások
ról.

A Városfejlesztési- és Városüze
meltetési Irodán viszont fellelhető 
Juhász István 280 oldalas tanulmá
nya: a "Kecskeméten elhelyezett 
szobrok, emléktáblák, emlékművek 
és egyéb művészi alkotások, vala
mint szakrális jellegű emlékek fel
méréséhez" címszó alatt. Ebből 
megtudható, hogy Kecskemét város 
44 szobor, 48 emléktábla, 19 em
lékmű ill. művészeti alkotás és 27 
szakrális mű jogos tulajdonosa.

Az önkormányzat szervezeti- és 
működési szabályzata a Kulturális 
Bizottság feladatai közé sorolja a 
közterületeken lévő művészeti al
kotások felújítását.

A Kulturális Bizottság
szerepkörénél fogva egyértelmű

en megváltoztathatja a kialakult 
helyzetet. A bizottság egy hete 
megválasztott elnöke, Hertelendy 
László így nyilatkozott: - Nemcsak 
a szobrokat, hanem minden mozdít
ható, elsősorban színesfémből ké
szült tárgyat, még a KRESZ táblá-

Szent Pétert viszont öltözteti.

kát is ellopják a színesfémtolvajok, 
a bronzból készült műalkotásokat 
meg különös előszeretettel zsákmá
nyolják. Minden alkalommal meg
tettük a bejelentést ismeretlen tettes 
ellen, a nyomozást a hatóság lefoly
tatta, de általában "ismeretlen" ma
radt az elkövető.

Súlyos pénzeket jelent a szobrok 
helyreállítása és a szerzői joggal 
összefüggő költségek. A városnak 
hozzá kell járulnia ezekhez a kiadá
sokhoz, de minden évben a költség- 
vetés annyira kötött, hogy nem áll 
rendelkezésünkre mindig annyi 
pénz, amennyire szükségünk lenne. 
A szentháromság szobrot is polgári 
összefogással tudtuk helyreállítani, 
és a város csak a költségek töredé
két tudta fedezni.

A hivatalon számon lehet kérni, az 
ügyek elintézését. Én magánember
ként is látom a Kéttemplom közben 
álló ivókút állapotát, és még hivata
los levélre sincs szükségem, a meg
oldás kezdeményezéséhez.

Úgy gondolom, hogy az idegen- 
forgalmi szezon előtt rendbe kell 
tenni. Sajnos a városban élnek 
olyan emberek, akik. köztéri alkotá
sokat, házfalakat, utcák burkolatait 
rongálják, bemázolják. Az ötször 
felújított épületet hatodszor is el
rondítják és míg küzdünk a város 
szebbé tételéért, kimerülnek az erre 
fordítható pénzeszközeink.
A város tulajdonában lévő' képzó'- 

és iparművészeti alkotások nem
csak a köztereket, hanem az épüle
tek falát és belső' tereit is díszítik.

Történeti- és művészeti értékük 
mellett, a város vagyonát milliós 
nagyságrendű értékkel növelik. 
Számos esetben polgári kezdemé
nyezéssel születtek ezek az alkotá
sok, de ma már összehangolt mun
kára van szükség ahhoz, hogy eze
ket az értékeket megóvjuk.

D. K. M.
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EGYRE TÖBB AZ AUTISTA

Mi lesz veletek, (esőjemberkék?
Novemberi számunkban Civil kurázsi 

címmel jelent meg egy rövid, örömteli 
híradás a kecskeméti autistaiskola - sok
sok helyi támogató adományával segített - 
tanévkezdéséről. De megint kiderült: ami 
az egyiknek öröm, a másiknak bánat. 
Mint januári postánkban olvashatták, egy 
vidéki édesanya - cikkünk nyomán - a 
megyeszékhelyen remél megoldást hat
éves autista kisfia fejlesztésére. Az aláb
biakból kiderül: sajnos hiába...

©  ©  ©

Nem volt ez mindig így. Mikor hét éve a 
Nyíri úti kisegítő iskolában beindult az el
ső autista csoport, a fejlesztőpedagógusok 
heti két-három alkalommal úgynevezett 
ambuláns ellátást is nyújtottak a távolabb 
lakó vidéki gyerekek számára. Akkor még 
mindenki hitt abban, hogy a megye és a 
megyei jogú város képes lesz összefogni 
és együttesen megoldani Bács-Kiskun va
lamennyi - száznál talán ma sem több - 
autista kisgyermekének iskoláztatását. A 
két közgyűlés között kialakult rossz kap
csolat, a jog- és felelősségkörök tisztázat
lansága végül oda vezetett, hogy nemcsak 
a minden igényt kielégítő - Farkas Gábor 
és építésztársai által ingyenesen megter
vezett - megyei autistaház álma esett kút
ba, hanem még a vidéki "ambuláns gyere
kektől" is kénytelen volt megválni városi 
fenntartású Nyíri úti iskola.

Szaporodtak a gondok helyben is. A 
gyógypedagógiai differenciáldiagnosztika 
fejlődésével az utóbbi öt évben meghá
romszorozódott a városbeli autista gyere
kek száma. Ez nem azt jelenti, hogy való
ban többen lennének, mint öt vagy akár 
ötven évvel ezelőtt, csupán azt, hogy most 
már felismerik őket, nem tévesztik össze 
más - főleg értelmi - fogyatékosokkal. S 
ami a kecskemétiek szerencséje: szakava
tott gyógypedagógusaik azt is tudják, ho
gyan bánjanak velük, hogy lehetőleg 
mindegyikükből a képességeiknek - nem 
egyszer kiemelkedő tehetségüknek - meg
felelő maximumot hozzák ki. És ami talán 
ennél is fontosabb: minden erejükkel azon 
vannak, hogy ezek a saját világukba be
zárt, számunkra érthetetlen viselkedésű 
kis csodabogarak megismerjék és élvez
zék a gyermekkor - egészséges kortársaik 
számára magától értetődő - hétköznapi 
örömeit.

© © ©

Jelenleg három tanulócsoportban neve
lik, fejlesztik a város "esőemberkéit". He
ten a Hunyadi városban, a Daróczi köz 14. 
szám alatti - eredetileg lebontásra szánt 
másfél szobás családi házból kialakított - 
autistaházban tanulnak, tizenkét kisgye
rek pedig a város szívében, a Lechner 
Ödön utca 1. szám alatti lakóépület né
hány földszinti helyiségében nyert ideig
lenes elhelyezést. A sors fintora, hogy mi
re ősszel végre helyet találtak nekik, 
újabb tanulócsoportnyi gyermek gyűlt 
össze: a következő tanévkezdésre nekik is 
valamilyen megoldást kellene találni...

- Meddig nőhet a beiskolázásra váró 
autisták száma? - kérdem Szeleczki Ist
vánt, a Nyíri úti iskola autista tagozatá
nak vezetőjét.

- Valószínűleg pár éven belül "beáll" az 
állandó iskolai létszám - de akkor még 
nem beszéltünk az ambuláns ellátásra vá
ró környékbeliek és a korai fejlesztést 
igénylő legkisebbek helyzetének megol
datlanságáról -, ugyanis legidősebb nö
vendékeink lassan kilépnek a tankötele
zettségi korból. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy őket szárnyukra lehetne bocsá
tani, hiszen 16 éves korukra semmivel 
sem lesznek kevésbé autisták, mint voltak 
6 évesen. Részükre előbb-utóbb létre kell 
hozni a rendszeres napközbeni foglalkoz
tatás, sőt, a folyamatos bentlakás intézmé
nyeit is. Reményeink szerint addig is, míg 
ez megvalósul, sikerül számukra olyan ér
telmes, egyénre szabott, nekik is örömet 
nyújtó, egyúttal személyiségüket is to
vább fejlesztő elfoglaltságot találni - illet
ve az érintett önkormányzatok segítségé
vel: teremteni -, amivel a szüleik vállára 
nehezedő terhet is csökkenthetjük vala

Az iskola
melyest. A legtöbb 
autista ugyanis élete 
végéig felügyeletet, 
gondoskodást igé
nyel.
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Ez a tudat nyo
masztja leginkább az 
autisták szüleit is. Mi 
lesz gyermekeikkel, 
ha ők már nem lesz
nek? Egyelőre ezt a 
távoli sötét felhőt el
űzik az itt és most 
megoldandó felada
tok. Az angyalian bá
jos, fákkal-madarakkal társalgó ötéves 
kisfiú emberi szóra bírása, szobatisztaság
ra nevelése. A földrajztudományokban je 
leskedő okoska lecsillapítása, ha dühöng 
és rekedtre sírja magát, hogy márpedig 
neki hozzák vissza a tegnapi napot! A har
madikkal az a gond, hogy néha napokig 
nem alszik egy szemhunyást sem - mel
lesleg nála boszorkányosabb ügyességgel 
senki nem járkál a háztetőgerincen -, a ne
gyedik végtelenített m agnószalagként 
ontja magából a valaha látott filmek pár
beszédeit. Ahányan vannak, annyiféle 
kényszer rabjai.

Egyben közösek. Akaratlanul is olyan 
szülőket "neveltek ki" maguknak, akik 
önfeláldozásukkal, szívósságukkal erőt 
adhatnak - erőt adhatnának - sok. kisebb 
bajok m iatys elkeseredésre hajlamos csa
ládnak. Nem kevesen közülük messzebb 
látnak saját gondjaiknál, és segíteni sze
retnének azokon, akik még náluk is ki
szolgáltatottabbak.

Lupócz Zoltánné, a kecskeméti szülő
szövetség vezetője is ilyen:

- Megfogadtam, hogy ha befogad ben
nünket ez a város, és végre megfelelő 
képzésben részesülhet a tízéves kisfiam, 
mindent megteszek, hogy mások autista 
gyermekeit is hozzásegítsem ehhez az 
adományhoz.

Henriett asszony és családja ugyanis 
hajdúszoboszlói házát, egzisztenciáját ad
ta fel, hogy a kisfiú - a fejlődése számára 
leginkább megfelelni látszó - kecskeméti 
autistaiskolába járhasson. Nem ők voltak 
az elsők, s vélhetően az utolsók sem, akik 
ilyen lépésre szánták el magukat.

Amire akár büszkék is lehetnénk. De 
egyelőre inkább évről évre hízó gondgör
geteget jelent a város számára az autisták 
helyzetének mind sürgetőbb végső meg
oldása. Lupóczné azonban - nem utolsó
sorban dr. Szécsi Gáborral folytatott kö
zelmúltbeli megbeszélése alapján - igen 
bizakodó:

- A polgármester úr. úgy tapasztaltam, 
ismeri és átérzi az autista gyerekeket, fia
talokat nevelő családok problémáit. Mind 
az iskolás korú, mind a felnőttkorba lépő 
autisták végleges elhelyezésének lehető
ségeiről szót ejtettünk, biztos vagyok ben
ne, hogy ami rajta múlik, megteszi értünk. 
Pokorni Zoltán nyilatkozataiból is tu
dom. hogy ez a kormány végre kiemelten 
kezeli az autistaügyet. Remélem, nem tör
ténik meg még egyszer, hogy politikai 
csatározások vagy személyes ellenséges
kedések miatt marad továbbra is bizony
talan a gyermekeink jövője.

és két tanulója

Persze, nincs az a pénz, am it az 
autistákra (miként az egészségesekre is)- 
rá ne lehetne költeni. Jól jönne egy új, na
gyobb kapacitású számítógép - a jelenlegi 
tudását "kinőtték" a gyerekek -, jó  lenne 
őket elvinni megint táborozni a nyáron... 
Az anyaiskola apanázsa azonban nem
hogy ilyen luxusokra, a legszükségeseb
bekre is alig-alig elegendő. Marad a per
manens pályázgatás, az adománygyűjtés, 
adóbevallások idején a jóakaratú emberek 
egyszázalékos felajánlásaiban való re
ménykedés. Most ez utóbbinak van itt az 
ideje.

©  ©  ©

Talán nem haszontalanul tesszük közzé 
az Autisták Oktatásáért Közérdekű Ala
pítvány adószámát, ahová azt a bizonyos 
1 százalékot küldeni lehet.

írta: 
Szabó Klára

A  p álya  k ezd etén
Pár hónapja, hogy az iskola

padot a katedrával cserélte fel.
Az új kihívásokról, az első be
nyomásokról beszélgettünk 
Koncz Ágnes tanárnővel.

- Talán itt a gimiben a neve
met ismerik a legtöbben.
Kecskeméti vagyok. Szüleim
mel és két testvéremmel élek 
együtt. A Katonában érettsé
giztem, majd a JATE-n tanul
tam. Szeptembertől dolgozom 
a Bolyaiban. Magamról csak 
annyit, ha minden jól megy, akkor az idén 
lesz az esküvőm.

- Egy fiatal tanárról azt kérdezik legtöbbet 
diákjai, na és milyen volt ő gyereknek? 
Tényleg, milyen tanuló volt Koncz Ágnes?

- Én mindig az életkoromnak megfelelő 
gyerek voltam, s eszerint is viselkedtem. Ezt 
elsősorban szüleimnek, az otthoni környeze
temnek köszönhetem. Mindig felhang nélkül 
állíthatom, példás gyerek voltam, ám egy kis 
rosszaság, egy kis csintalanság azért mindig 
volt bennem, de csak annyi, amennyi egy le
ányban ebből lennie kell. Sohasem volt gon
dom a tanulással. Általában a humán tárgya
kat kedveltem, igazi nehézségeket, megpró
báltatásokat a matematika és a fizika okozott 
számomra. De azért ezekkel is boldogultam.

- Miért választotta a pedagógus pályát?
- A pedagógus munkát ebben a rohanó, ér

tékszegényedő világunkban is a viszonylag 
nyugodt, mégis kreatív tevékenységnek tar
tom. Az biztos, nem az anyagiak miatt vá
lasztottam. Bár nagyon bízom benne, hogy 
az elkövetkezendő évben jobb anyagi körül
ményei lesznek a pedagógusnak. A jövőmet 
tekintve pedig, ha majd családom lesz, akkor 
azt hiszem, sok előnyét fogom látni, érezni 
ennek a bonyolult, szép pályának.

- Nemrégen még diák volt. A "másik" ol
dalon. Hogyan látja a tanár-diák kapcsolatot 
a Bolyaiban?

- Négy hónap alatt nem sok mindent tudok 
erről mondani. A kollégákat nézve viszont 
azt kell mondanom, hogy e kapcsolat itt 
rendkívül korrekt. A tanárok többsége diák
párti, először mindig a diákok érdekeit né
zik. Megpróbálnak esélyt adni a diáknak a 
hibák kijavítására, s ezt értékelik is a gyere
kek. Természetesen én is találkoztam olyan 
esettel már, hogy egyik-másik tanuló azért 
sértettnek érzi magát a tanárral szemben. No 
dehát ez már ilyen pálya.

- Beavatna, hogy készül óráira? S minden

bejön, amit eltervez? S volt-e 
már elkeseredve emiatt?

- No azért annyira sokat 
nem készülök óráimra. Elke
seredve még nem voltam, s 
nagyon remélem, nem is le
szek, mert mindent megteszek 
a sikerért, az eredményessé
gért. A számításaim nem min
dig jönnek be az órán, no de 
ez nemcsak a fiatal tanár "jel
lemzője". Türelmesnek kell 
lenni.

- Mi a véleménye az akaratról?
- Kitartás és szorgalom a velejárója. Soha

sem szabad feladni a dolgokat, optimistának 
kell maradni.

- Álmok?
- Álmok nélkül nincs élet. Az embert az 

álom nagyon emberré teszi, de nem szabad, 
hogy csak az álmok irányítsanak bennünket.

- Barátság?
- Rendkívül fontos. Nagyon kevés az igazi 

és jó barát. Nekem szerencsére vannak.
- Erkölcs?
- Tartást ad az embernek.
- Erőszak?
- Megvetem és lenézem. Semmilyen prob

lémát nem old meg.
- Élet?
- Ha vannak céljai és egy kialakult világa 

az embernek, akkor nagyon jó.
- Humor?
- Az egyik legfontosabb része az életem

nek. Akinek humora van - vallom -, az min
dent könnyebben visel el.

- Hűség?
- Barátság, szerelem, elvek. Ez is tartást ad 

az embernek. Legfontosabb magunkhoz hű 
lenni.

- Otthon?
- A biztos pont az életben. Jó háttér nélkül 

nehéz boldogulni.
- Siker?
- Elsődleges dolgaim közé nem tartozik, de 

nagyon jó érzés.
- Szenvedély?
- Kapcsolataimban, azt hiszem, szenvedé

lyes vagyok, de igazi szenvedélyem nincs.
- S hogy érzi magát mint tanárnő?
- Kösz, jól. Bár még furcsa a tanári asztal 

túlsó oldalán állni. Szívesen lennék még di
ák. Amíg tanul az ember, addig baj nem le
het.

... S amíg vannak jó tanítóik ...
írta: Kovács István

Két diák a Piarista Gimnáziumból
Miközben a Piarista Gimnázium két diákjá

ra várakozom, azt találgatom, vajon milye
nek az itt tanuló fiúk - mások-e, mint a többi 
tizenéves, különböznek-e kortársaiktól. Az
tán, amikor mindketten megérkeznek, és be
szélni kezdenek, attól fogva inkább arra fi
gyelek, amit mondanak, velük együtt élem át 
az újból felidézett tanulmányi verseny emlé
kezetes pillanatait. Hogy Vizer Tibor és Bá
lint Miklós olyanok-e, 
mint a mai középisko
lások többsége, az talán 
szavaikból kiderül:

V.T.: - Idén is, a ha

Az Autisták Oktatásáért Közérdekű 
Alapítvány adószáma: 

18340112-1-03

gyományokhoz hűen, 
november 14-én a tatai 
Eötvös Gimnáziumban 
rendezték meg az Öv
eges-emlékversenyt, Vize r  Tibor 
amelyen mintegy két
száz diák vett részt, több, mint ötven telepü
lésről. Az igazgatói megnyitó, és az Öveges
emléktábla megkoszorúzása után vette kez
detét a verseny, 1-1 órás matematika illetve 
fizika fordulóval. Mindkét tantárgyi rész 
írásbeli feladatokat tartalmazott. A feladatla
pok kijavítása és a zsűri döntése így délután
ra maradt, mi addig megebédeltünk, majd fi
zikai kísérletekről hallgattunk előadást. A 
versenykérdések sokáig emlékezetesek ma
radnak. számomra, úgy lehetett megoldani 
mindet, hogy egyikhez sem kellett számolni. 
Mondok egy példát: ” írjuk fel minél több 
számrendszerben a hárommal oszthatóság 
szabályait!"

B.M.: - Számomra a matematika feladatok 
érdekesnek, de egyben nehezebbnek is bizo
nyultak. Ezért inkább fizikai példát említek: 
"Magyarázzuk meg, a hanghatás miért hosz- 
szabb villámláskor, mint a fényé!" Azért 
mindkét feladatlapot megoldottam én is. A 
délutáni előadásra is tudtunk figyelni, pedig 
témája nem volt egyszerű: nemzetközi ver
senyfeladatok megoldásainak levezetéseivel 
ismerkedtünk, s többségüket értettük.

- Milyen eredményt értetek el?
- V.T.: - Matematikából második lettem, fi

zikából ötödik. E két helyezésből adódott az 
összesített első helyem Jobban örülök ennek, 
mintha egy tárgyból értem volna el ugyanezt, 
számomra ez az eredmény azt jelenti, hogy

Bálint Miklós

mindkét tantárgyból viszonylag jó vagyok.
B.M.: - Én ötödik lettem fizikából. A vég

ső eredmény kialakulásához nálam az is hoz
zátartozott, hogy reggel, az izgalom miatti 
sietségben nem pakoltam össze rendesen, így 
itthon felejtettem a számológépemet és a 
függvénytáblázatot. Amilyen adatra emlé
keztem, azt fejből pótoltam, a 2,7 g/cm3 
anyagsűrűségű elemről kitaláltam, hogy ez 

az alumínium. A visz- 
szaút ezzel együtt sok
kal rövidebb volt, mint 
reggel, odafelé....

- Változtatott-e a si
ker valamit a minden
napjaitokon? Mi lesz 
ezután ?

V.T.: - Sokan gratu
láltak a verseny után, 

nekem ezek közül édes
anyám jókívánsága esett legjobban. Jó érzés, 
hogy megálltam a helyem, örülök, ha a szü
leimnek örömet szerzek. Most újabb ver
senyre készülök, a távolabbi jövőben pedig 
közgazdász vagy fizikus szeretnék lenni.

B.M.: - Én, ha sikerül, építészmérnök. 
Mindenesetre sokféle elfoglaltságom van, a 
tanulás mellett versenyszerűen úszom. Néha 
elfáradok, aztán, mert érdekel a fizika, túl tu.- 
dom tenni magam a nehéz pillanatokon. Az 
eredmény önbizalmat ad a tanuláshoz is, jö
vőre az OKTV-n szeretnék indulni. Az úszók 
azért már idén felfigyeltek a helyezésemre.

S ami még ehhez a rövid történethez tarto
zik: a fiúk mindkét tárgyból szakkörre jár
nak, a matematikait Mikulás Domonkos ta
nár úr, a fizikát Futó Béla igazgató úr tartja, 
aki elmondja, hogy a verseny helyszíne, szel
lemisége több, láthatatlan szálon is kötődik 
Kecskeméthez. A tatai gimnázium ugyanis, 
ahol Öveges professzor tanított, egykor szin
tén piarista iskola volt, a legendás hírű fizi
kus-tanár pedig a kecskeméti piaristáknál 
érettségizett. Futó Béla kiemelésre érdemes
nek tartja diákjaik eredményét, a fiúk teljesít
ménye az iskola utóbbi éveinek történetében 
is példamutató. Ám van valami, amit tanár
ként ennél is fontosabbnak tart: ha láthatja - 
amikor egy-egy megoldásra rájönnek - a fiúk 
szemében felcsillanó örömöt.



Magó Gábor, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola igazgatója, a 
kecskeméti úszósport egyik meghatározó irányítója. Mindezeken 
felül példás családfő, gyermekszerető pedagógus. Viszont csapnivaló
an rossz interjúalany. Mindez akkor vált nyilvánvalóvá számomra, 
amikor őt, mint a kecskeméti úszóélet ismerőjét és tevékeny résztve
vőjét e sportág "vízrajzi feltérképezése" okán megkerestem. A beszél
getés azonban - a szelíd erőszak alkalmazása ellenére is - nehezen te
relődött mederbe, de nem is bánom, hogy hagytam magam sodortatni 
az árral. Úgyis olyan kevés alkalom adódik manapság arra, hogy va
lakit - olykor még a közvetlen környezetünkben élőt is - valóban meg
ismerhessünk. Egy ember életpályájának ívét, a hivatásának betelje
sedését pedig enélkül aligha lehet felmérni.

- Budapesten nőttem fel, katolikus 
családban, szigorú apai fegyelemben. 
Elvégeztem a Testnevelési Főiskolát. 
Külön kortörténeti fejezet lehetne apám 
meghurcoltatása, vagy a hitét meg nem 
tagadó felvételiző kálváriája, dehát tar
tom magam az alapelvemhez: a múltat 
megváltoztatni úgysem nem tudjuk, tö
rődjünk inkább a jelennel, s főként a jö
vővel. Ám érdekes, hogy 1967-ben 
Dunapatajra menvén Kecskeméten át
utazva a félig kész uszodára fölfigyel
tem. Közép Európa akkor legkorsze
rűbb uszodája csábító érv volt az akkor 
már a Magyar Úszószövetségben tevé
kenykedő ifjúnak. Kuti Lajos elnök egy 
évre a lehetőség felcsillantása után 
meglepetésként közölte: - Szerezz egy 
autót, megyünk Kecskemétre!

- így kerültem a városba, 26 évesen 
vezetőedzőnek, tele ambícióval, hiszen 
a vidék úszósportjának megerősítésére 
küldtek. Természetesen a város úszó
sportja nem velem kezdődött, de tizen
egy évet kemény munkával edzősköd- 
tem. Nem volt nagyon sok "bajnokom", 
de a tanítványaim mind megállták a he
lyüket az életben. Ami leckét én már er
re az időre megtanultam, röviden így 
fogalmazhatom meg: legfontosabb ma
gamhoz őszintének lenni. A világ folyá
sának a sorát ugyan nem változtatja 
meg, hogy valaki mennyi idő alatt úszik 
le egy távot, de mégis fontos a sport 
szépségének felismerése, a megérde
melt siker mámora, és az tisztességes 
emberi magatartás kialakítása.

- Nekem szerencsém volt, olyan em
berek között voltam, akik megtanítottak 
arra, hogy mi a szép. Magtanultam 
őszintén elfogadni a mások tisztességes 
véleményét. Pedagógusként ezt a tudást 
akartam, akarom továbbadni. Előbb a 
Piarista Gimnáziumban testnevelő ta
nárként, ahol az ország középiskolái 
közül elsőként alakítottam ki olyan kö
vetelményrendszert, amelynek megfe
lelni sokaknak kemény munkába került, 
igaz viszont, hogy egy kezemen meg 
tudom számlálni, hogy hány volt diá
kom nem vált be a sorozóbizottság 
előtt. Az edzői munka mellett a piárban 
töltött éveim legszebb "hozadéka" az 
volt, hogy olyan emberekkel dolgozhat
tam együtt, akik számomra a apai eta

lont testesítették meg. S hogy egyházi 
gimnáziumból egy tucat gyerek került a 
TF-re (sokan bizonyára tudják, hogy 
akkoriban a tanári pályát igyekeztek el
zárni a vallásos fiatalok elől ) minden 
minősítés leghitelesebbje.

A kecskeméti úszósport jelenlegi 
helyzetét úgy értékelem, hogy soha 
ilyen sok tehetséges, alkatilag jó gyerek 
nem volt, mint most. A gondok másban 
jelentkeznek. Az egykor élvonalbeli 
uszoda mára rendbetételre szorul, mert 
összedűl. Fenntartása gazdaságtalan. 
Az, hogy sportlétesítmények vannak-e, 
lesznek-e, politikai kérdés. Nem rentá
bilis intézmény a kórház, de a képtár se. 
Döntés kell, hogy uszodára szüksége 
van-e a városnak? Mert ha bezárják, 
jópár éven belül nem lesz itt uszoda. És 
sokminden mást is át kell gondolni, fe
lelősségteljesen. A egyes sportágakban 
nagy pénzek vannak, de az úszósport 
jelenlegi gondja az, hogy önfenntartó
nak kellene lennie. Egyre kevesebb az 
elhivatott edző, mert választani kény
szerülnek: melyik a fontosabb, az el
vek, vagy a pénzkeresés? Korunk nem 
a jó példák tárháza...

- Amikor a katolikus iskola igazgatói 
székét elfogadtam, családom nem 
dícsérőleg minősített. Aztán este elhoz
tam feleségemet, Kinga lányomat és 
Gabi fiamat az épületbe. Hagytam, 
hogy a hely szelleme hasson rájuk. 
Hogy megsejtsék, miért döntöttem a 
kényelmetlenebb alternatíva mellett. 
Amikor hazatértünk, már ők biztattak: 
apa, jól döntötték

- Diákjaink számára egy olyan iskolát 
szeretnénk fenntartani, ahol a gyerek 
van a központban, annál jobban, minél 
rászorultabb a szeretetteljes figyelemre. 
Nem elitiskola a miénk, de érdemes be
tekinteni azokba a programokba, ahol 
elfoglaltságot, képességeinek kibonta
kozását, vagy éppen a felesleges ener
giáinak lekötését is megtalálja a kisdi
ák.

- Hogy miért lettem edző, tanár, igaz
gató? Miért kellett Kecskemétre jön
nöm?

Az ember mindenre szeretne magya
rázatot adni, pedig sokszor nincs éssze
rű válasz az ilyen kérdésekre.

Azt hiszem, hogy nekem itt ez volt, ez 
a dolgom. n.m.

Palotás József igazgató Tonté Ferikével

Az ütó's tanszak órája Falus János tanár úrral

Akikre a legbüszkébbek:
A régiek: Jeney Zoltán - fuvolaművész 

Kiss Gyula - hegedűművész 
Vásárhelyi Ödön és Zoltán - hegedűművész 

A középgeneráció: Maczelka Noémi - zongoraművész 
Maczák János - klarinétművész 

A fiatalok: Gémes Szilvia - operaénekes
Kanizsai Ildikó - brácsaművész 
Kiss Mónika - hegedűművész 
Négyessy Katalin - gordonkaművész 
Szegszárdy Piroska - gordonkaművész 
Szilvási Katalin - zongoraművész 
Zsiga Katalin - gordonkaművész

1999-ben 105 éves a Kecskeméti M. 
Bodon Pál Zeneiskola, Palotás József 
igazgató 25 éve áll az intézmény élén és 5 
éve lesz, hogy a Bihar utcába költöztek. 
Ennyi elég is ahhoz, hogy mélyebben is 
érdeklődjünk tevékenységükről.

- Sokan panaszkodnak a gyerekek isko
lai túlterhelésére. Milyen hatással lehet ez 
a zeneiskolai tanulmányokra?

- Ebben a tanévben 682 tanuló iratkozott 
be hozzánk, s ez a létszám stabilnak tűnik. 
Az év elején volt ugyan némi lemorzsoló
dás. de ezt mindig igyekszünk ellensú
lyozni, például azzal, hogy tanév közben 
is lehetőséget adunk a felvételre. Egyéb
ként mindössze 2-3 százalék azok aránya, 
akik valamilyen okból tanév közben ki
maradnak. Az órarendben igyekszünk al
kalmazkodni a tanulók elfoglaltságához, 
például a szolfézs órákat összevontan tart
juk.

- Ez maximális kihasználtságot jelent, 
vagy van még lehetőség a fejlesztésre?

- Az alsófokú művészetoktatás a közok
tatás része, tehát ez a normatív támogatás
sal finanszírozott létszám. A 6-22 éves 
korosztály érinti, hiszen számukra szinte 
minimális a tandíj összege. Felnőtt jelent
kezőket *is felveszünk, tőlük is csak havi 
lOOO.-Ft-ot kérünk, mert többnyire ala
csony jövedelmű növendékeink vannak. 
Tavaly a város vezetésének köszönhetően 
lehetőséget kaptunk az oktatói létszám 
bővítésére, s ezt a tanulólétszám további 
emelésével kívánjuk kiegyensúlyozni.

- Egyébként is jó  a kapcsolatuk a fenn
tartóval, Kecskemét önkormányzatával?

- A finanszírozás döntően az önkor
mányzattól függ, amely lehetőségeihez 
mérten támogatja az iskolát. Egy-egy al
kalommal pályázat révén sikerült némi ki
egészítéshez jutni, de ez esetleges. Sokat 
jelent viszont a személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlása. Ebből eddig 600 
ezer forintot költöttünk értékes hangsze
rekre, s a továbbiakban is számítunk erre 
a támogatásra.

- Hogy érzik magukat a Bihar utcai épü
letben?

- Kimondhatatlan öröm itt dolgozni! A 
termek barátságosak, kicsik és kedvesek, 
van önálló hangverseny-termünk, nyu
godt légkörben, kellemes környezetben 
muzsikálhatunk.
100 év várakozás 
után végre méltó 
épületben folyhat 
az oktatás, a kon
certezés.

- A hangszerál
lomány is ilyen 
színvonalú?

- Mennyiségileg 
igen gazdag állo
mánnyal rendel
kezünk, s ez 
szükséges is, hi
szen a zeneiskolai 
oktatás térítési dí
ja  a vonós- és 
fúvóshangszerek kölcsönzésére is kiter
jed. (Egy-egy hangszer 50-100 ezer forin
tos beruházás, nem minden család enged
heti meg magának...) A minőségi fejlesz
tés azonban elengedhetetlen, s ez nem 
csupán a hangszerekre vonatkozik, hanem 
a technikára is. A zenehallgatási lehető
ség, a CD állomány, a hanghordozók, a 
számítógép alkalmazása mind olyan té
nyezők, melyek az oktatás minőségi mu
tatói is egyben, s ezek biztosítása, fejlesz
tése folyamatos feladat. Egy komplett 
videó berendezés például nagyon hiány
zik.

- Az új különálló épület, az önállóság, 
nem jelent elszigeteltséget?

- Egyáltalán nem. Az iskola jellegéből 
adódik a közművelődési tevékenység. Ta
náraink és növendékeink sok helyen fel
lépnek, elsősorban iskolai hangversenye
ken és jótékonysági rendezvényeken. 
Van, ahol rendszeresen szerepelünk vagy 
hangszer-bemutatót tartunk, másutt alka
lomszerűek a koncertjeink. Sok meghí
vást kap a tanárainkból alakult M. Bodon 
Pál Kamarazenekar, de szólistaként is já t
szunk kiállításokon, ünnepségeken.

- Működik-e kihelyezett tagozat?
- Természetesen, hiszen a távolabbi ke

rületekből, de a belvárosból is nehezebb

megközelíteni az iskolát, s a szülők sem 
szívesen engedik el a kisebb gyerekeket. 
Jelenleg a Mátyás király, a Piarista, a Re
formátus és a Vásárhelyi iskolában műkö
dik tagozatunk. Zenei előképzőt váltogat
va, mindig más iskolában indítunk. Na
gyon fontos az iskolákkal kialakított kap
csolat: mi az ő növendékeiket tanítjuk, 
körükben szorgalmazzuk a jelentkezést, 
ami egyúttal tehetségkutatást is jelent. S 
talán nekik is fontos, hogy a tanulóik ze
nei téren is eredményesek legyenek, fellé
péseikkel, sikereikkel gazdagítsák az is
kolai hagyományokat.

- Terveznek-e újabb tanszakokat, vagy 
esetleg a társművészetek bevonását?

- A hagyományos tanszakokra (hegedű, 
zongora, fafúvós, gitár) egyenletes a je 
lentkezés. Jelentős a blockflőte kurzus, 
ahol a városban működő, sikeres fel
nőtt együttes népszerűsége újabb és 
újabb érdeklődőket vonz a hangszer
hez. Egyetemi végzettségű, teljes ál
lású kollégánk révén sikerült felfej
leszteni az ütő tanszakot, emellett is
kolai koncertekkel szeretnénk nép
szerűsíteni a rézfúvós oktatást. A 
távlati tervekben szerepel a néptánc, 
népzene és egyházzene tanítása, de a 
jelenlegi tárgyi és személyi feltéte

lek ezt még nem teszik lehetővé.
- Mennyire fontosak a szakmai sike

rek, versenyek, fesztiválok?
- A hangszertanítás és hangszerjáték 

sajátos, bensőséges viszonyt feltételez a 
tanár és a növendék között. Az egyéni 
foglalkozás a személyiség-fejlesztés, a 
lelki gazdagodás olyan lehetőségeit kí
nálja, ami semmi mással nem helyette
síthető. Pedagógiai programunkban mi 
elsősorban ezt hangsúlyozzuk, szá
munkra a zenével való aktív együttlét a 
legfontosabb. Ahogy szoktuk mondani: 
a zenetanár inkább családtag mint peda
gógus... Tehát nem mi nyerjük a legtöbb 
díjat, de a szakmai aktivitás, a szakmai 
fórumokon való megjelenés lényeges. A

korábbi találkozókon, versenyeken taná
raink harmadának növendékei értek el he
lyezést, e tanévben Szombathelyen, Moh
ácson, Vácott, Budapesten, Kiskőrösön és 
Kassán szerepelnek növendékeink.

- Kecskemétre hány koncert jut évente?
- A koncert, a vizsga nyilvános megmé

rettetés növendék és tanár számára egy
aránt. Évente 30-35 tanszaki, jó  néhány 
közös tanszaki és 3-4 egész iskolát érintő 
hangversenyre kerül sor. K am arater
münkben 150-160 főt tudunk fogadni a 
karácsonyi, a félévi és az anyák napi kon
certekre. Évnyitó és évzáró ünnepségün
ket az Művelődési Központban tartjuk 
500-600 érdeklődő előtt, s ilyenkor ver
senyművek tételei is felhangzanak.

írta: Horváth Ágnes

A következő hangverseny:
Március 6-án: Ittzés család és az, 
M. Bodon Pál Kamarazenekar

Személyi jövedelemadó 
felajánlás:

M. Bodon Pál Zeneiskola Alapítvány 
Adószám: 19048765-1-03



SZÍNHÁZI ELŐZETES

Van valami léha gyönyörűség abban, 
hogy - Hegedűs Zoltán kezdeményezé
sére - Kecskeméten újra előadják 
Goldoni Legyezőjének győri, padlás
színházi változatát. Azért léha ez a gyö
nyörűség, mert a színházi hagyomány- 
tisztelet egészen sajátos, "komolytalan" 
formáját ismerhetjük meg benne. A Le
gyező témáját Goldoni talán holmi óko
ri római vígjátékból merítette, a latin 
komédiák pedig többnyire elfelejtett 
ógörög elődök nyomán születtek, és az 
utód sikeresebb és maradandóbb volt, 
mint "szülője". Az alapos reneszánsz 
leporolta és saját képére gyúrta át a gö
rög- római bohóságot, majd az eképp 
már harmadszor átírt átirat szerzőjét, 
szavait, stílusát vesztve átkerült a kü
lönböző vándortruppok, vásári szóra
koztatók, csepűrágók és kocsmai tányé
rozok repertoárjára, akik két-háromszáz 
éven keresztül gyúrták, alakították, új 
figurákkal, poénokkal, történetekkel 
vegyítették; Színészek elfelejtették, 
mások újra felfedezték, volt aki megbu
kott vele és volt, aki hírnevet, vagyont, 
szerelmet szerzett általa.

Aztán Goldoni, az olasz vígjáték Cse- 
hovja meglátta egy chioggiai vásáron, 
de az is lehet, hogy egy szerepre éhes 
színész barátja látta és ő mesélte el az 
épp témahiányban szenvedő Mester

nek, vagy talán nem is volt semmiféle 
előadás, hanem a szomszédasszony só
gornője - az a jóféle giannia - talált egy 
legyezőt a szökőkút szélén, és boldogan 
dicsekedett el vele az épp rosszkedvű 
féltékenységtől gyötört - Goldoninak 
stb.

Bárhogyan történt, Goldoni vígjátéka, 
"II ventaglio" ( A legyező) 1763-ban 
született. Majd a következő 236 évben 
számtalan nyelvre lefordították, kifor
dították, megzenésítették, eltáncolták, 
eljátszották maszkban díszlet nélkül, de 
eljátszották pompásan, gyönyörű jel
mezek szaténjának suhogásában, és ját
szották szabadtéren, tószínpadon, bar
langban, pincében és a padláson. Leg
utóbb Győrben, a Padlásszínházban. 
Mindössze öt színésszel, kik tíz szere
pet játszottak. És a szöveg is átalakult 
kissé, de a történet, a szellemiség, a já
tékosság hű maradt Goldonihoz. Léhán 
hű. Pont úgy, ahogy a téma, egy törté
net, egy játékos ötlet évszázadokon át 
kanyarog, tekereg az európai színház 
ócska vagy fennkölt műhelyeiben és 
mindenki hozzáteszi a saját nyelvén a 
maga egyedi gondolatait, ötleteit, hu
morát. Most épp Kecskemétnek van 
Legyezője. A Goldonié, de kissé más
képp. Játékosan, maian.

írta: Kiss Csaba

Jelentkezési határidő március 1!

ALAKUL A KECSKEMÉTI 
UNIVERSITAS ?

A Miskolci Egyetem Közgazdaságtudomá
nyi Karának gazdálkodási szaka a Közép 
Európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány 
közreműködésével a szeptemberben kezdő
dő tanévben kihelyezetett levelező tagozatot 
indít Kecskeméten, a Rudolf laktanyában, - 
jelentette be dr. Szécsi Gábor polgármester 
keddi sajtótájékoztatóján. A leendő közgaz
dászoknak a felvételi kérelmet az egyetem 
címére kell postázni, március elsejéig. A fel
vételi vizsga egyik részét Miskolcon, a köz
ponti matematika vizsgát a GAMF-on kell 
letenni a jelentkezőknek. Ha a sikeresen fel
vételizettek (ponthatár 85) száma eléri a hat- 
vanat, akkor szeptemberben megkezdődhet 
Kecskeméten az oktatás.

A képzés önköltséges, félévenként 70 ezer 
forint a tandíj. A képzés 8 féléves első része 
főiskolai, majd az azt követő 5 féléves stúdi
um egyetemi végzettséget ad.

Ennyi a hír, amely várhatólag a kecskemé

ti főiskolák integrációs folyamatában minő
ségi változást is hoz, azzal, hogy megtörtén
tek az első lépések a Kecskeméti Universitas 
kialakítására. Hiszen a Képző és Iparművé
szeti Egyetem Szilikát tanszéke már bizto
san Kecskeméten nyílik meg, és előrehala
dott tárgyalások folynak a Károli Gáspár 
Egyetemmel is.

A Kertészeti Egyetem kecskeméti karával 
folyamatos az egyeztetés, bár eddig nemet 
mondtak a lokális integrációra. Különös len
dületet adhat ennek a tanintézményi szerve
ződésnek a még csak körvonalazódó Vidék- 
fejlesztési Központ kecskeméti létrehozása 
is.

A polgármester úr hangot adott abbéli re
ményének, hogy a felső erőltetés helyett a 
helyi szándékok hozzák létre a valódi integ
rációt, amely folyamat ugyan lassabb lesz, 
de a szakmai biztosítékok mellett a társulan- 
dók érdekeit jobban szolgálják.

Indulhat a játszma!?
Új játszmába kezdve megújult hittel ül le 

az ember, egyébként mi értelme lett volna a 
játéknak? Bízik önmagában, a sikerben, har
cos, duzzad az erőtől. Korábbi vereségeit el
felejti, elnehezítenék a szívét, tisztán, egyen
lő esélyekkel megteszi az első lépést.

Micsoda eufória ez! Volt hibáin többé nem 
rágódik, beleveti magát a küzdelembe, elhi
szi, hogy tanult a múltból s már legyőzhetet
len.

A kecskeméti sakkozás így töpreng most 
egy képzeletbeli tábla fölött, az isten tudja 
miféle ellenféllel szemben, aki létére tör, aki 
ellen tavaly megállította az órát, kezet nyúj
tott és feladta az oly fájdalmasan vesztő vég
játékot.

De csak míg megtörölte homlokát és újra
állította a figurákat. De csak míg szívét meg
makacsolta. S lám, újra ott vergődik gondjai 
között, töri magát lépésről lépésre, mert 
győztes fajta, ő a Kecskeméti Sakkozás, nem 
mai gyerek, igazi profi, nemes és elmés, 
mint maga a játék.

Nehéz parti. Az ellenfél homályba burko- 
lódzva talán maga az Új Világ. Sikamlós, 
fondorlatos és kíméletlen.

Lessük az állást, a hozzáértő be-bemond 
egy lépést. Szinte semmiségekért szurko
lunk, lehessen újra bázisa a sportágnak, egy 
nagyobbacska helyiség, mely versenyzésre, 
oktatásra egyaránt alkalmas. Fussa újra ifjú
sági sakkra, tömegsportként is odanyújthas
suk e gyönyörű játékot a jellemükben erő
södni kívánó gyermekeknek, kiválasztód
hasson a profi utánpótlás. Lehessen újra első 
osztályú csapatunk, mint annyi éven át. Ké
zikönyvtár, számítógép, versenyek.

Izgatottan figyelünk. A bizonytalanok 
reszketve kérdezik: Milyen az állás? Ez 
most mi? Sakk? És alig várják, hogy fülükre 
hajoljon egy mester, s könnyed eleganciával 
súgja: Jól állunk.

Igen, ez már sakk, és minden bizonnyal 
győzni fogunk.

Lehoczki Károly

Segít a Vöröskereszt
Ha valami rendkívüli történik, - mert a ba

jokat általában annak tartjuk -, nem elég a 
betegség, a baleset, még külön kiadással is 
jár. A baleseti sebészetet megjártak hozzá
tartozóinak mankót, járókeretet kell besze
rezni, más esetekben másféle speciális esz
közre, berendezésre szorul az emberfia. Jó 
tudni, hogy a városi Vöröskereszt (a 
máriavárosi egykorvolt orvosi rendelőben.

Mária krt. 1. ) gyógyászati segédeszköz köl
csönzéssel a rászorulók rendelkezésére áll, 
csekély térítés ellenében.

Egyben arra is kérik a kecskemétieket, 
hogy amennyiben a gyógyulás után felesle
gessé vált ilyen tárgyaikat nem kívánják tá
rolni (akár helyhiány, akár a babona miatt) 
adják le a Vöröskeresztnek, hogy a rászoru
lóknak ott hozzájuthassanak.

BEMUTATÓ UTÁN
E gy kellem es este

Szükség van jó  darabra. Esetünkben a 
látszat és valóság félreértéseire épülő ko
médiára. De a jó  darab sem mindig jó  az 
éppen szóban forgó színház számára. Most 
a műsorváltoztatás kényszere is közreját
szott. Szükség van rendezőre, aki a dara
bot megértéssel, meggyőződéssel és tehet
séggel vállalni tudja. A tehetséget sem 
kérdőjelezhetjük meg, de a rendező 
Pozsgai Zsolt szigorúbb is lehetett volna 
az író Pozsgaival. (Vagy talán egy drama
turg jó  tanácsát kellett volna megfogadnia, 
hogy a darab egy kissé érzelgőssé sikere
dett végét tempósabbá tegye?)

Szükség van színészekre, akik képesek 
és alkalmasak (a rendező szerint is) elját
szani a szerepeket. Szükség van más "té- 
nyező"-re, a tervezőtől (most Húros An
namária a díszlet - jelmeztervező) a felte
hetően az érdeklődő közönségig, akikkel 
szintén számolni kell. Hál Istennek Kecs
keméten és környékén még vannak érdek
lődők.

Hogy mindez összejöjjön, az a színház 
vezetőjének a feladata, de amit egyedül, 
önmagában - nyilvánvalóan - nem tud 
megoldani. Szervezhet, igényeket tá
maszthat, előrelátó lehet, rendet tarthat, 
még jó  légkört is teremthet, de az előadás 
minősége elsősorban mégiscsak a darab 
rendezőjén és a színészeken múlik.

A "mert a mamának így jó" hagyomá

nyos dramaturgiára épül. Egy 
családról szól, akik a Mama 
kedvéért mindent m egtesz
nek. mert neki "így jó". De 
egyszercsak megjelenik egy 
Váratlan Vendég és minden 
felfordul. Mindenki más lesz, 
illetve mindenki saját magát 
vállalja. (A történetet csak 
azért nem mondjuk el, mert a 
"poéngyilkosság" még min
dig elitélendő cselekmény). A 
színmű kulcsmondatai - a mű
sorfüzet szerint - így hangzanak: "Fontos 
egyáltalán, hogy igaziak vagyunk-e vagy 
másolatok?! Nem ugyanúgy könnyezünk, 
nevetünk... nem ugyanúgy szeretünk, mint 
azok, akik szeretnénk csak lenni, akik he
lyett játsszuk az életünket?! Együtt va
gyunk, nem ez a fontos??!"

A darab fent fogalmazott filozófiájával 
lehet, és talán kell vitatkozni. A nézők is 
ezt teszik, hiszen játék az egész.

A rendező egységes színészvezetésének 
hiányát viszont meg kell említeni. Nem 
igazán érthető, hogy egy vígjátékon belül 
miért engedi meg a különböző játékstílust, 
mert így egy mixelt vidámságot kapunk.

Amikor Dörner György (Monté Cristo) 
megjelenik a színpadon és akcióba lép, ak
kor csak rá lehet figyelni. A nagyszerű szí
nész olykor bohóckodásba hajló szerep

formálásának emlékezetesen szép pillana
ta, amikor rádöbben, hogy a már évtizedek 
óta szeretett hölgy nem is emlékezik rá.

A mindenki feleségét játszó szép Balogh 
Erika igyekszik itáliai lenni, de a premie
ren láthatóan küszködött szerepével.

A család fejét Máriát a Mamát Réti Eri
ka formálta meg. A szerző nem volt vele 
túlzottan kegyes, így a darabban sokszor 
passzivitásra ítéltetve nem tud a cselek
mény mozgatója lenni. A vígjáték érde
kessége, hogy ő is akkor jó, amikor az em
beri drámát villantja meg. Akkor viszont 
nagyon jó!

Igazi komikát láthatunk Danyi Judit 
személyében (Beatrice). A fiatal színész
nőnek - ahogy közhelyesen szokták mon
dani - levegője van: megszólalásai és né
ma játékai egyaránt a látott darab csúcsát 
jelentik.

Rubold Ödön Luigi szerepében halvá
nyabb, de bízzunk benne, hogy látjuk még 
kecskeméti színpadon.

Vitéz László ebben az évadban szinte le 
se jött a "deszkáról". Most is remekelt. 
Igazi olasz, igazi fiú, (Mária legidősebb fi
át játssza), igazi ember: sajnálatra méltóan 
elesett, kiszolgáltatott és nevettetően ko
mikus.

Bori Tamás a legkisebb fiú szerepét öl
tötte fel. Dramaturgiai szerepét megoldot
ta.

Szívós Győző és Terescsik Eszter epi
zódjai a színpad sikerét szolgálják.

A rendezőről már szóltunk. Pozsgai 
Zsolt mindent elkövetett, hogy a nézőt 
szolgálja. ízléssel tette.

Nem hibátlan, de kellemes este volt.
-i-a

Támogatást
kérnek

Az Álláskeresők Egyesülete
inek Bács-Kiskun megyei 
Szövetsége továbbra is hálásan 
fogadja a támogatásokat, ame
lyek összegét ingyenes szolgál
tatásaink színvonalemelésére 
fordít.

Adószáma: 19049216-1 -03

A Kecskeméten élő szegény 
fiatalok helyes életszemléletre 
nevelését felvállaló Szalézi 
Munkatársak Kecskeméti 
Egyesülete 1995-ben alakult. 
Katolikus indíttatású, nyitott 
minden fiatal számára, aki ke
resi életéhez az igényeset , a 
szépet és a jobban. Aki céljaik
kal azonosulni tud, tisztelje 
meg az egyesületet adójának 
második 1 százalékával. 

Adószám: 11732002-20353290

A Sportoló Fogyatékosokért 
Alapítvány 1992 óta foglalko
zik mozgáskorlátozottak, vég
taghiányosok és más fogyaté
kosok versenyszerű sportoltatá- 
sával. Eredményeik figyelemre 
méltóak, bár semmiféle állami, 
támogatást nem kapnak.

Éppen ezért kérik a megértő 
segítséget.

Adószám: 18340105-1-03

A kecskeméti Add Tovább! 
Önkéntes Segítőszolgálat ki
emelten közhasznú alapítvány, 
a kisgyermekes szülőknek ad 
segítséget a családok otthoná
ban.

Adószám: 18341539-1-03

A Mozgássérült Fiatalokért 
Alapítvány folyamatosan te
remt lehetőséget a hátrányos 
helyzetű fiatalok beilleszkedé
sének segítésére, a tanulásuk, 
pihenésük megszervezésére. 

Adószám: 18340260-2-03

In v itá ló
Továbbra is SZÍV-s-SZÓ-val vár

ják a problémáikkal küszködőket, a 
pedagógiai, háztartási segítséget 
keresőket-kínálókat összehozzák, 
hétfőként a Vágó u. 28. szám alatt, 
délután fél 5-től fél 7-ig.

Telefon: 486 750.

Többeknek: lapunk megvásá
rolható a város és környéke újság
árusító helyein és ingyen hozzá
férhető a közintézményekben, 
megrendelhető a szerkesztőség cí
mén, telefonján.
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