
S zek ér  ta n á r  ú r a 
város d íszp o lg á ra
Kecskemét városának virtuális 

aranykönyvébe sok híres "pógár" 
neve szerepel, évszázadok alatt

más-más szempont szerint jegyez
tettek fel ezek a nevek. A dr. Szekér 
Endre címszó alatt a kiváló pedagó
gus, irodalomszervező a legfonto
sabb adalék. Mégis, az átadási cere
mónián résztvevők is észrevették 
azt a megkülönböztető tiszteletet, 
amellyel a város polgármestere, dr. 
Szécsi Gábor átnyújtotta a díszok
mányt a kitüntetettnek.

Szekér tanár úr, Bandi bácsi, több

nemzedék számára meghatározó 
személyiség. Bárhol az országban 
egykori kecskemétiekkel találkoz
tam, gyakran a harmadik kérdésük
ben az ő neve került szóba: hogy 
van? Egészséges?

Tudatjuk mindenkivel, aki tiszteli, 
szereti, hogy Kecskemét díszpolgá
ra jól van, dolgozik, és egy kicsit 
zavarban is van talán, hogy ennyire 
reflektorfénybe került. De azért az 
ünneplés elmúlik, s a tanár urat ott 
látjuk a főtéri antikváriusok pultjá
nál, amint éppen azt konstatálja, 
hogy értékes irodalmi felhozatalból 
válogathatnak a könyvbarátok.

S ez mindig tiszta öröm tanárnak, 
irodalomszervezőnek. Az életpálya 
e jeles mérföldkövénél egy interjú 
erejéig felrajzoltuk Szekér tanár úr 
pályaívét, amely, reméljük, még to
vább emelkedik, újabb kötetek ke
rülnek ki keze alól.

Jó egészséget kívánunk neki és tö
retlen alkotókedvet, minden tiszte
lője nevében is.

Cikkünk az 5. oldalon.

Harsányi Tímea 
ars pedagógiája

A Kecskeméti Katona József 
Színház elmúlt évadának egyik leg
nagyobb sikerét a Szabad szél című 
operett hozta. Ennek női főszerepét 
Harsányi Tímea alakította. Bár a 
jelmeztervező keze kötve volt ( az 
instrukció szerint a proletár hősnő 
apja levetett kabátját kellett hogy 
hordja, ami ugyan nem nagy dicső
sége a világ egy hatodán, egy tize
dén, sőt egy huszadán hatalomra ju
tott szovjeteknek), a primadonna 
mégis jól érezte magát a szerepben, 
különösképp, hogy énektudásának 
is ismét tanúbizonyságát adhatta. 
Erről, és annyi minden másról be
szélgettünk a Liszt Ferenc Zenemű
vészeti Főiskola debreceni tagoza
tán végzett művésznővel, akit az M. 
Bodon Pál Zeneiskola növendékei 
leginkább "tanárnőként" ismernek. 
Ott ugyanis magánéneket tanít. De 
szívesen ad segítséget színészkollé
gáinak is, akik titkon, vagy nyíltan 
kimondva is irigylik olykor Tímeát, 
akinek az Isten strapabíró hangsza
lagokat adott. (Nagy kincse az min

den énekesnek!) A széphangú éne
kesnő magánélete is tisztán into- 
nált, mentes a szélsőségektől. A be
szélgetés során olyan szép portré 
kerekedett ki Harsányi Tímeáról, 
amely méltó minden ifjabb és idő
sebb olvasó figyelmére. Lapozza
nak, kérem, a l l .  oldalra, és fogad
ják szívükbe a napsugaras szemé
lyiségű Harsányi Tímeát.

36 FOK ÁRNYÉKBAN
Látogatás az alkototelepen

A Bethlen körúti volt malomépü
let falai hasztalan küszködnek a 
nyári nap forróságával, hiszen ár
nyékuk alatt elektromos kemencék 
ontják a kintinél is perzselőbb hősé
get. A csikorogva fel- feltáruló ke
menceajtók forró lehelete kövér ve- 
rítékcseppeket csal a közelben ál
lók arcára, de kárpótlásul a bera
káskor még fakó árnyalatú zomán
cozott lemezek csillogó felületet és 
tüzesen fénylő színeket kölcsönöz
nek a tűz birodalmából. Bonyolult 
vegyi folyamatok zajlanak odabent 
a 850 fokos hőségben. Ember és 
művész legyen a talpán aki bizton

sággal kezelni 
és irányítani 
tudja a fém és 
a zománc for
ró nászának 
gyors folya
matát. Másod
perceken és 
néhány fokos 
hőingadozás
okon múlik a 
megálmodott 

szín elérésének sikeressége, arról 
nem is beszélve, hogy a felszabadu
ló rézoxidok időnként áthangolják 
a készülő mű árnyalatait. Anyag, 
ember és technika folyamatos küz
delmének eredményekén lépésről 
lépésre formálódnak az alkotások. 
Komoly szakmai felkészültség és 
kitartó munka szükséges ahhoz, 
hogy az alkotó képes legyen ural
kodni az anyag és a technika fölött 
úgy, hogy az anyag legnemesebb 
tulajdonságai alárendelt szerepben 
szolgálják az alkotói elképzelést.

(folytatás 13. oldalon)
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M E G T IS Z T U L T  V Á R O S K É P  
Hangulatos esték a főtéren

Az idei nyár Kecskeméten sok te
kintetben más, mint az eddigiek. 
Volt részünk már kibírhatatlan hő
ségben, bőségesen hulló záporok
ban, kisebb-nagyobb szélviharban, 
ezen kívül szentivánnapi máglya 
lángja lobogott a főtéren. Azon a 
hűvös éjen jól is esett a melege! 
Ámbár a tűz átalugrására - amit a 
hagyomány ugyan előírna a szerel
mespároknak - nem volt alkalmas a 
parázsemelvény, de így is ünnepi 
hangulatot teremtett a tűz, a magas
ba pilinckázó szikráival, fanyar 
füstjével. Az még nagyobb megle
petés volt, hogy másnap reggelre 
helyreállt a tér rendje, szorgos ke
zek eltüntették a ősi ünnepet idéző 
éj kellékeinek maradványait is. 
Mondom, az idei nyár egészen más, 
mint az eddigiek.

Például azokon a reggeleken, ami
kor a meleg lendült támadásba, a 
locsolóautó végigjárta a főútvona
lakat, kisebb formátumú "kollégá
ja" pedig a járdákon masírozott: 
hogy végre akkor is kevesebb le
gyen a levegőben a por, amikor 
nem csak a "Természetfelelősre" 
hárul a légszennyezés csökkentésé
nek feladata. (Nem árt tudni, a leve
gőben lebegő porszennyezés tekin
tetében előkelő helyre porolt - par
don: sorolt - a város.) De ez még 
mind semmi! A bőséges esőtől és a 
rendszeres nyírástól a gyepek már- 
már pázsittá avanzsálnak. A főtéri 
parkokba kiültetett virágpalánták 
nem száradtak ki harmadnapra, de 
sőt, reggelente locsolva, hetente 
gyomlálva, az elhervadt virágok el- 
távolítva! Döbbenetes. A mézikéből 
formált kecske (úgyis mint jelkép) 
úgy ágaskodik a kör alakú virág- 
grundon, mintha integetne: látjátok, 
ott a Városházán az idén nem csak 
kiadták, de komolyan is gondolták 
a "virágos Kecskemét" jelszót!

A nyári fesztivál színpada a va
rázsszónál alig több idő alatt felállí
tódik, ha műsor várja a nagyérde
műt, s dolgavégeztével nem csúfít
ja fölöslegesen a tér összképét. A 
rögzítéséhez használt drótkötél al
konyat után veszélyesnek tűnt a 
gyanútlan járókelők útját ferdén át
metszve, de hiába a kajánkodás: 
mire besötétedett, kis műanyag 
zászlócskákat gemkapcsoztak a hu
zalra, nehogymár valaki neki talál
jon menni.

Na és a műsorok! Jazz, népzene, 
meg ami fülnek-talpnak ingere! 
Táncház rogyásig, dél-amerikai, 
görög, széki muzsikára. Még az 
aszfalt-lyukak is befoldoztattak, de 
annyi tökéletlenség már kellett a 
már-már hihetetlen szervezettség
hez, hogy ennek lebonyolítása (for
tyogó aszfaltkatlan, poklot idéző 
bűzzel, kissé kormosnak tűnő asz- 
faltozó-legényekkel) pont a "nem
zedékek napjának" reggeli nyitá
nyával essék egybe. No semmi 
gond: turistáknak is jár ennyi helyi

specialitás. Különlegesség az old- 
automobil pizzéria, fölséges, és 
duplasajttal is kiudvarolható a kíná
lat, barna sörrel a sörsátorból, 
kulinárisszime! (Ez lenne a kuliná
ris örömök legfelsőbb foka, ha jól 
emlékszem a latin nyelvből a foko
zásra. De ha csal a memóriám, ak
kor is nagyon finom!)

vidám óráik azoknak is, akik nem 
Spanyolországba mennek fíesztáz- 
ni, Rióba kameválozni.

Csak itt, Kecskeméten próbálnak 
megélni. S olykor egy kicsit feledni 
a hétköznapok szürkeségét, félel
meit, kínjait. Van mit...

írta: Nagy Mária

A rendezvényekről, így a szentivánéjről is közvetített a televízió

A hangulatos estéken 
korzózott ifjú és vén, 
láttam a jazz-zenére 
anyókát visszeres láb
bal taktust verni, vas
korláton kucorgók ne
vették meghatottan a 
"nanu-nanus manuszt", 
aki másképpen gyógyí
totta az emberek lelkét, 
mint ahogy azt a ma
gyar betegségügy ko- 
reografálja mifelénk.

Jól tudom, a környé
ken lakóknak nem kis 
megpróbáltatást jelen
tenek ezek a víg esték, 
mert dübörögnek a 
hangfalak. Ámbár az
előtt éjfélfelé 
artikulálatlan 
ordibálásoktól 
visszhangzott a 
tér, most mint
ha egy derű
sebb, kulturál
tabb összhang, 
zsongás töltötte 
volna be a le
vegőt.

Szépen kérjük 
a városközpont 
lakóit, viselje
nek el bennün
ket, akik sze
retjük a főte
rünket ezzel a 
nyári fesztivá- 
los arcával. 
Folytatódjon ez 
a különleges

Bodolay Géza 
színidirektor 

szakértő szemével 
figyeli a táncosok 

műsorát

Ritka pillanatok: amikor a 
fotográfus, Bús Csaba 
mint néző, illetve mint 
apuka vesz részt egy 

eseményen

nyár, amit a vá- ÁT
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Dankó érsek úr emlékére K o sa  F eren c  m a g á n tö r tén e lm e

Dankó László érsek (1995-ben, Kecskeméten) Farkas László plébános, 
érseki helynök beiktatásának miséjén a Nagytemplomban.

A hatvanegyedik életévében sú
lyos szenvedések után elhunyt ér
sek és egyházfő melegszívű ember 
volt. Ha valaki személyes ügyben 
kereste fel, mindig készségesnek 
mutatkozott.

Anyagi ügyekben csakúgy, mint 
más természetű emberi gondok 
megoldásában.

Irgalmas szívű a saját emberi 
gyengeségeikkel küszködőkkel,

akár papi személyekről, akár hívek
ről (civilekről) is volt szó.

A temetésén, július 1-én Kalocsán 
megjelent nagy számú gyászoló pa
pok és hívek között egyaránt ott 
voltak azok, akik nemcsak a kötele
ző végtisztességet, hanem szemé
lyes hálájukat is le kívánták róni 
iránta, egy boldogabb életre való 
feltámadás reményében.

Farkas László érseki helynök

A M áriakápolnánál

A Máriakápolnánál sok száz hívő és érdeklődő gyűlt össze múlt vasárnap 
délután. Többen az éjszakai virrasztás után vettek részt Nagy Károly volt 
kecskeméti katolikus pap felszentelésének huszonöt éves ünnepi miséjén a 
néhány napra idehozott Magyarok Nagyasszonya vándorszobor mellett.

V endégségben B aján

A most már biztosan hagyomány- 
nyá váló bajai főtéri halászléfőző 
versenynek - a harmincezer részt
vevő között - számos országos hírű 
és kecskeméti vendége is volt, bajai 
barátaik révén.

Képeinken egy (részben) kecske

méti asztaltársaság és - egy észre
vehetően nem túl ádáz politikai vi
ta közepette - Brúszel László kecs
keméti önkormányzati, Tabajdi 
Csaba országgyűlési képviselő, 
Pepó Pál miniszter és Széli Péter 
bajai polgármester látható.

Gondosan ügyeltem arra, hogy a párt
állami diktatúra idején demokrata ma
radjak, szocialista és demokrata együtt. 
A szocialista, de szigorúan demokrata, 
ezért akkoriban én nem kaphattam Kos- 
suth-díjat. Ellenben az igaz, hogy meg
kaptam a cannes-i filmfesztivál nagydí
ját, ami a legmagasabb elismerés egy 
filmes életében, ahogy sem azelőtt és 
sem azóta Magyarországon ezt senki 
nem kapta meg a filmesek közül.

Aztán volt egy rendszerváltás és egy 
nemzeti, vagy magát nemzetinek neve
ző koalíció került kormányzati pozíció
ba és ők a baloldalt nem tekintették a 
nemzet részének valamilyen végzetes 
félreértés folytán, tehát akkor én megint 
nem kaphattam. És aztán '94 és '98 kö
zött egy szocialista liberális koalíció 
volt, a kultúrával liberálisok foglalkoz
tak és én, mint szocialista, nem tarto
zom a liberálisok közé. Most erre már 
nincs esély, nem hinném, hogy a jelen
legi, Orbán, Torgyán, akármilyen, nem 
tudom minek nevezzem, koalíció ér
deklődne egy baloldali, magyar demok
rata filmes elismerése iránt.

Mindig betiltva
Úgyhogy azt azért szögezzük le hogy 

az én kis magán történelmemben sike
rült azért olyan oldalakra állni, ahol a 
tisztességet kerestem és nem az elisme
rést. Amire azonban büszkébb vagyok 
még a cannes-i nagydíjnál is, hogy a 25 
éves filmes pályafutásomból több, mint 
15 évet voltam betiltva. Most is vannak 
még betiltott filmjeim. Három is van. 
És nem látok reményt arra, hogy ez 
nyilvánosságra kerül. Az egyiket itt csi
náltam Kecskeméten, amikor először a 
szocialista demokraták baloldali re
formműhelye itt találkozott 1989. ápri
lisában és akkor én itt ültem egy közve
títő kocsiban. Az egészet fölvettem a 
történelem számára és abban remény
kedtem, hogy majd eljön az idő, amikor 
mondjuk, látható lesz ez a kecskeméti 
film - amely kb. két és félórás doku
mentum - arról a drámáról, amit akkor 
a baloldal demokratikus erői vitáikban 
megéltek. Az akkori kormányzati vi
szonyok nem engedték meg, hogy ép
pen ennek a szocialista oldalon lévő ra
dikális reform erőnek, dem okratikus 
erőnek nagyobb hangsúlyt adjanak a 
nyilvánosság előtt. Akkor a cenzúra 
nem engedte.

Léptékvesztő pártosdi
Később, amikor ez az úgynevezett 

nemzeti kormányzat következett, akkor 
úgy érezték sokan és tévesen, hogyha 
ez a film nyilvánosságra kerül, akkor 
dokumentálja, hogy a hajdanvolt állam
párton belül létezett egy nagyon ke
mény demokratikus, tisztességes és a 
haza sorsa iránt érzékeny műhelykö
zösségi politikai erő, amely tudatosan 
készült a demokratikus átalakulásra és 
kapcsolatot tartott a nemzeti demokra
tákkal (az akkori MDF-el főképp), illet
ve a liberális dem okratákkal, az 
SZDSZ-el és a Fidesz-el.

Mivel ez a baloldali demokraták elis
merése lett volna, ezért ez a film akkor 
nem kerülhetett nyilvánosságra. Itt azt 
kérdezhetnék, na dehát akkor 94-98 kö
zött?

Úgy látszik, hogy akkor is volt a ha
talmon belül egy olyan óvatosság, ne 
nagyon hangsúlyozzuk, hogy a szocia
lista párton belül is volt egy baloldali 
radikális reformerő, mert az csökkenti a 
többieknek az érdemeit és mostanában 
mindenki igyekszik kicsit kidülleszteni 
a keblét, hogy mennyi mindent csinált, 
olyanok is, akiket akkor nem is láttunk 
ezeken az összejöveteleken. Most már 
erre nincs esély és nincs remény, a je 
lenlegi média-helyzet már egyáltalán 
nem hasonlít semmiféle európai de
mokráciára. Csak azért említem, hogy 
azért van ilyen sors is, pl. van egy ilyen 
fdmem, ha egyszer a társaságot érdekli,

szívesen lehoznám, nézzük meg együtt, 
hogy a baloldali demokraták mit gon
doltak tíz évvel ezelőtt. Félek, hogy ezt 
a fűmet nem fogják látni soha a Magyar 
Televízióban vagy legalábbis, amíg ez a 
kormányzat van, nem fér bele. Mert ez 
annak a világos dokumentuma, mit 
gondoltak valóban a magyar, az akkori 
magyar baloldali demokraták.

Bocsánat, így hamarjában, hogy enge- 
met térbe lehessen helyezni, azért eze
ket a dolgokat elmondtam. Még annyit 
elmondanék, hogy egyébként én mint 
hajdanvolt, megátalkodott ellenzéki de
mokrata, ott voltam a lakiteleki sátor
ban is, meg a monori erdőben is. Tehát 
a nemzeti demokraták és a liberális de
mokraták műhelyeiben is és természe
tesen a szocialista demokraták műhe
lyében is, mert úgy gondolom, hogy 
egy normális embernek többre kell be
csülnie azt, hogy ő ember, magyar és 
demokrata, mint azt, hogy ilyen vagy 
amolyan pártok, pártocskák léteznek 
egy országban. Én ezt az egészet egy 
léptéktévesztésnek tartom , ezt a 
pártosdit.

Nagyon sokszor láttam az elmúlt tíz 
esztendőben, hogy mindenféle szűk 
pártérdekeknek lett alávetve az ország 
sorsa helyzete, többek között a magyar 
kultúra helyzete is több vonatkozásban.

Nem egyszer és nem kétszer. Sajnos 
azt láttam, hogy '90-től kezdve ez elég 
gyakran megtörtént. Ha lesz időnk és 
lesz majd erre kérdés, akkor természe
tesen szívesen és részletesen kifejtem, 
hogy hogyan látom ezt a folyamatot ma 
vagy mondjuk az elmúlt egy esztendő
ben.

Tőlem távol áll és nincs is annyi időm 
-, soha nem is volt - hogy bűnbakokat 
keresgéljek, meg ide-oda csapkodjak, 
személyeskedjek.

Engem az ország sorsa érdekel és úgy 
igyekszem mérlegelni, és ítélkezni a 
folyamatokkal kapcsolatban, ahogy az 
igazságérzetem diktálja.

Szívesen elismerem, ha valaki valami 
jót csinál, akármilyen párt vagy akármi
lyen politikai erő vagy kormány. Örü
lök neki, különösen, ha a magyar kultú
ra és a szellemi élet vonatkozásában 
próbál valaki jót csinálni.

Akkor is mondtam
A szocialista párton belül az elmúlt 

ciklusban sok hibát követtünk el a kor
mányzatban. A frakcióban és a törvény- 
hozásban nem sikerült maradéktalanul 
teljesíteni azokat a programpontokat, 
amelyeket megirtunk és megfogalmaz
tunk. Ez mindannyiunk felelőssége. Én 
azért beszélek erről nyugodtan, mert 
nem most mondom, hanem akkor is 
mondtam időben, nyíltan és többször is, 
éles konfliktust vállalva a túloldallal. A 
túloldalon nem valamiféle csökött poli
tikai erőt képzeljenek el, hanem egy 
"közönséges pénzügyi maffiát", de eb
ben az értelemben ki merem mondani 
ezt a szót. Egy érdekközösséget, egy 
pénzügyi logikát, amelyik érzéketlen a 
piacon kívüli értékekre, így a magyar 
kultúra értékeire is.

Egyébként legyőzte az MDF vezette 
kormányt is ez az erő, pénzügyi lobbi 
vagy logika. Legyőzte sok tekintetben a 
szocialista-SZD SZ-es koalíciót is. 
Most is azt látom, példák sorozatán tu
dom mondani, hogy néhány, ilyen lát
szatintézkedés mellett, megint olyan 
nyomások nehezednek a magyar kultú
rára, elsősorban pénzügyi oldalról, 
amelyek a magyar kultúra létét fenye
getik, és most már nem állhat elő '90 
óta semmilyen politikai erő azzal, hogy 
cenzúrát akar és politikai befolyást akar 
ráerőltetni a szellemi életre, főként a 
kultúrára, művészetre.

Ez nem lehet program, egyik pártnak 
sem programja ez, ezért átteszik a fő 
frontot a magyar kultúra elsorvasztásá
ra, a piaci viszonyok közé.

Mint ismeretes, a minőségi kultúra az 
ugyanúgy nem viselheti el a politikai

fennhatóságot, mint ahogy nem tudja 
elviselni a piac parancsuralmát.

Most tíz év óta nem a politikai fenn
hatóságot kell elviselnie, mint azelőtt, 
hanem a piacnak a zagyvalék érték
rendjét. Élünk egy hazában, amely a 
legfontosabb kulturális, szellemi művé
szeti értékeit nem tudja megbecsülni, 
nem tudja életben tartani, mert a piac 
másfelé taszítja az értékeket, nagyon 
röviden és egyszerűen szólva.

Itt vagyunk Kodály Zoltán városában 
és szeretném megkérdezni, hogy az el
múlt tiz esztendőben, de akár az elmúlt 
egy esztendőben, mondjuk Kodály Zol
tán életműve jelent-e meg többször a 
magyar közszolgálati televízióban vagy 
mondjuk az a zenei irányzat, amely el
len egész életében küzdött, mondjuk 
Lagzi Lajcsi és összes művei.

Méltatlan az országhoz
Szó esett itt az én sajátos helyzetem

ről, hogy értelmiségi is volnék és a köz
életben is tevékenykedem. Az nem úgy 
van, hogy az ember elfelejti a gondol
kodást és elmegy hülye politikusnak. 
Ennek így nincs értelme, amit az ember 
gondol, megtanul a világban, azt meg
próbálja a politikában az ország javára 
működtetni. Csak ennek van értelme. 
De ez nincs összekapcsolva. Tehát, ha 
nézzük a magyar parlament általános 
szellemi gondolati anyagát, hogy az mi
vel járul hozzá a magyar szellemi élet
hez, akkor le kell hajtani a fejünket és 
azt kell mondani, hogy sajnos, itt vala
mi tökéletes félreértés van.

Olyan nyelven, olyan hangnemben 
történik az ország dolgainak intézése, 
amely méltatlan ennek az országnak a 
történelméhez. Nekem ez a vélemé
nyem. Én személyesen most már egyre 
gyakrabban csak kimenekülök. Tágas 
illemhelyek vannak ottan, (bocsánatot 
kérek) elálldogál az ember, hogy ne is 
hallja. Akinek van fogalma arról, hogy 
ez a színvonalatlanság mit árthat ennek 
a szerencsétlen népnek, annak elég ne
héz ezt elviselni.

Persze, bárki kérdezhetné, hogy ki 
kényszerít téged?

Senki nem kényszerít és még mazo
chista sem vagyok, de valahogy én azt 
hittem, hogy akik beleláttak, akik jártak 
a világban és nagyjából van némi fogal
muk arról legalább egy-egy területen, 
hogy miről is lenne szó, mit kellene ott 
képviselni és megcsinálni a politikában 
a törvényhozásban.

Hogyha ezek nem mennek oda, és 
nem vállalják be a közéleti szerepet, ak
kor természetesen magukra vessenek, 
mert átadják a terepet olyanoknak, 
akiknek ehhez semmi közük nincs.

Tapasztalom, hogy bizony ez a ve
szély működik.

Engem még ez ott tart. És arra a kér
désre, hogy mikor hagyom ott, azt 
szoktam mondani, ha egyszer azt lát
nám, hogy az ország helyzete javul, jó 
irányba megy, én elköszönök és szeret
nék még filmet csinálni.

De egyelőre még ezt nem mondom.

Elhangzott a filmrendező kecske
méti fórumán a Szórakaténusz Já
tékmúzeumban.



M IE P  család i nap Soltvadkerten
Augusztus 20-án Budapesten, a 

Hősök terére "össz-Kárpát-meden- 
cei magyarság találkozót" szervez a 
MIÉP, melynek elnöksége Csurka 
Istvánnal, ifj. Hegedűs Lóránttal, 
több miépes parlamenti képviselő
vel, Patocskai Tamás megyei elnök
kel részt vett a soltvadkerti szerve
zet által megrendezett családi hét
végén a Vadkerti tónál. Ez alkalom
ból sajtótájékoztatót tartott a pártel
nök, melynek fontosabb pontjait a 
budapesti találkozóra való invitá
lás, valamint a vajdasági magyarok 
sorskérdése adta ki, majd a belpoli
tikai helyzet elemzésében "az idő
járás és a korábbi kormányok bűnös 
politikája" által sújtott mezőgazda
ság problémáit elemezte.

Legalább háromszázan várták, 
hogy a családi nap programjának 
nyitányaként megkezdődjön a fó
rum. A közönség a megye területé
ről is szép számmal verbuválódott, 
s míg a bográcsban rotyogott az 
ebédreszánt pörkölt, addig a feltett 
kérdésekre válaszolni kívánó párt
vezetők helyet foglaltak a 
kamionpótkocsiból tribünné avan
zsált emelvényen. Csurka István 
beszédének lényegét "a mi radikáli
sak vagyunk, de törvényes eszkö
zökkel" címszóval foglalhatjuk 
össze. A magyar kisebbségi politi
káról szólva arra kérte a kormányt, 
hogy "hagyjon fel a Kádár-Aczél 
által kipróbált politikával, amely 
mindig elnéz, ha a magyart ütik". 
Kitért a mezőgazdaság helyzetének 
sanyarú voltára is, melynek bajai 
nem most kezdődtek, de egyre so
kasodnak. Ezzel a felvetéssel egyet

Csurka István, mögötte Patocskai Tamás, valamint a közönség

tudtak érteni azok a gazdák is, akik 
eljöttek a találkozóra, s akiknek pa
naszaira, véleményére Csurka Ist
ván érdeklődéssel figyel.

Mint megtudtuk, a pártelnök elol
vasta a Kecskeméti Konzervgyár 
sorsának alakítását célzó, miépes 

képviselő 
által kidol
gozott terve
zetről szóló 
Köztér-cik
ket is.

Arról már 
Hetényi Ist
ván, kecske
méti városi 

elnök és önkormányzati képviselő 
tájékoztatott, hogy a parlamentben 
interpelláltak ebben a témában, fel
téve a kérdést, hogy lát-e kormány 
lehetőséget a gyár megmentésére? 
A válasz 60 százalékos szavazati 
aránnyal elutasító volt, ami arra

nézve is szomorú, hogy még a kis
gazdák sem tartják szem előtt a 
konzervgyári igényekre termelő pa
rasztok érdekeit. Sőt, a Bács-Kis- 
kun megyei képviselők sem támo
gatták szavazatukkal a helyi érdekű 
kérdésben az interpellálót.

Nem véletlen tehát, hogy a MIÉP 
nyit a parasztság felé, folyik a szak
értői anyaggyűjtés, helyi fórumok 
megrendezésére kerül sor megye- 
szerte. Ennek jegyében tartották 
meg Vadkerten a párt elnökségi ülé
sét is, a családi nap eseményeivel 
összekapcsolva. A MIÉP ugyanis 
országos szinten is szeretné képvi
selni a kistermelők, kiskereskedők, 
kisvállalkozók érdekeit.

A pörkölt finom volt, a tombola 
bevétele a megyei iroda berendezé
sére fordítattatik, egyébként aznap 
is megérkezett a menetrendszerinti 
zuhé.

n.m.

Mire szólít az ezredévi ünnep?
Az államalapítás közelgő ezredik 

évfordulójának ünnepi előkészüle
teiről kértem tájékoztatást Varga 
Zoltántól, a Magyar Millenniumi 
Kormánybiztos Hivatalának mun
katársától, a három megyényi, úgy
nevezett délalföldi régió területi 
előadójától. A honfoglalás ezredik 
évfordulójának évében elkészült 
kecskeméti városháza egyik föld
szinti helyiségében beszélgettünk.

A gyönyörű helyszín kínálta első 
kérdésemet:

- Bár a nem mindig jóindulatú 
híresztelések szerint sok-sok mil- 
liárddal gazdálkodhat a dr. Ne- 
meskürty István kormánybiztos 
által irányított hivatal, aligha em
lékezteti utódainkat a közelgő 
nagy nemzeti évfordulóra olyan 
új épület, mint ez, amelyet, ön
erőből emelt Kecskemét városa. 
Mellékesen új teátrummal is 
megtisztelték önmagukat és az 
évfordulót. Most a színház tetőze
tének megjavíttatása is nehezen 
megoldható gondot okozott...

- Mások a történelmi körülmé
nyek, a lehetőségek, az igények és a 
célok. Jóval szerényebb a Nemes- 
kürty István irányításával működő 
hivatalunk rendelkezésére álló ke
ret, mint amennyire kezdetben so
kan számítottak. Egymilliárdhét- 
százkilencvenmillió forintból segít
hetjük a millennium programjába 
illeszthető kezdeményezéseket.

- Tudtommal jóval nagyobb ösz- 
szeg volna szükséges a kormány- 
biztos úr felhívására jelzett igé
nyek kielégítésére. Igaz, több pá
lyázatot írt ki a Nemzeti Kulturá
lis Örökség Minisztériuma is.

- A január 4-én közölt felhívásra 
1700 településről, 4000 tervezetet 
küldtek be. Legalább száz milliárd 
Ft kellene az ünnepség szellemisé

gével összhangos tervek megvaló
sítására.

- Mikor lesz, lenne méltó az al
kalomhoz a millenniumi rendez
vénysorozat?

- A lényeget emelte ki Nemeskür- 
ty István említett írásában: "Az ün
nep akkor lesz teljes [...], ha közös
ségek sokasága vesz részt benne, ha 
ki-ki a maga lehetőségei szerint 
vállalt feladatokat elvégezvén jelet 
tud hagyni utódai és a magyar nem
zet számára." Egynapos, tűzijáté- 
kos, lobogós attrakciók helyett a 
nemzetet eddig megőrző szellemi
séget kell átplántálni az elkövetke
zendő generációk számára és ehhez 
sok partner találtatott.

- Kaptak - hogyan is mondjam - 
átgondolatlan, irreális elképzelé
seket is.

-Akadtak. "Végre egyenesítsük ki 
a szent korona ferde keresztjét", 
követelte valaki. Más ötletadó hul
lámzó Duna-híddal tenné emléke
zetessé az évfordulót. Legyen a 
Csepel szigeten Európa geometria 
közepét megjelölő monumentális, 
műholdakról is jól fényképezhető, 
éjjel kivilágított emlékmű... Örö
münkre azonban sok tanulságos 
mozzanatot, elképzelést tartalmaz
nak a visszajelzések. Több telepü
lésen millenniumi emlékligetet ala
kítanak ki, úgy, hogy ezer család 
vállalta egy-egy fa ültetését, gondo
zását Másutt két szomszédos falu 
között ültetnek ezer fát. Sok vonzó 
programot említhetnék. Azokat tá
mogattuk, ahol a szándék mögött 
komoly társadalmi összefogás, vál
lalkozási készség és képesség is 
van, nemcsak pénzt akarnak szerez
ni.

- Elkészítőik milyen támogatás
ra számíthatnak?

- Nemcsak forinttal tudjuk támo

gatni a jó elgondolásokat, hanem 
szabadalmazott védjegyünk fel- 
használásának engedélyezésével.

- Miként vélekedik Varga Zol
tán területi referens és szakta
nácsadó a Bács-Kiskun megyei, a 
kecskeméti elgondolásokról?

- A hivatal mindegyiket tanulmá
nyozta, de nem szeretném a kiala
kult minősítéseket, méltatásokat, 
észrevételeket, javaslatokat nyilvá
nosan ismertetni. Minden partne
rünkkel, közös ügyünk valamennyi 
résztvevőjével közvetlenül tudatjuk 
véleményünket. Mindenképpen el
mondható, hogy a többség itt is 
pontosan érti és érzi, hogy mire 
szólítja őt az ünnep. Biztosra ve
szem, hogy számos Bács-Kiskun 
megyei, megyeszékhelyi rendez
vényt fog felsorolni több nyelvű 
rendezvény-naptárunk, kalendáriu
munk.

- Mintha mégis késésben vol
nánk. A honalapítás millenniu
mának végleges programja évek
kel korábban elkészült, a várható 
látványosságokról sűrűn írtak az 
újságok.

- Az új kormányzat első teendői 
közé sorolta az előkészületek föl- 
gyorsítását, de időbe telt amíg tisz
tázódtak például az anyagi lehető
ségek. Gyorsabban ébredezne a 
millennium iránti elkötelezettség az 
országban, ha többet foglalkozná
nak vele az újságok - tisztelet a ki
vételnek -, a rádió és a tévéstúdiók 
Naponta sulykolják, hogy 80 évet 
kell várni a legközelebbi teljes nap- 
fogyatkozásig, de arról szó sem 
esett, hogy mennyit 
a magyar államiság 
következő hasonló 
évfordulójáig...

írta:
Heltai Nándor

X J j  k é n y é
Meg sem tudom hirtelen szá

molni, hány országos vezetőt lát
tam, amint augusztus 20-án 
Ópusztaszeren ünnepélyesen 
megszegi az új kenyeret. A leg
utóbbi időkig az új kenyér nemze
ti ügy volt. Ha termett elég búza, 
akkor egész évben volt miből ke
nyeret sütni. Ez az alapigazság 
ugyan régóta nem érvényesül már 
következetesen - évtizedek óta na
gyobb kérdés, hová és mennyiért 
lehet eladni a fölösleget, mint az, 
hogy lesz-e lágy kenyér. Mégis 
úgy él a gondolkodásunkban, 
hogy ha van mit enni, akkor olyan 
igazán nagy baj nem lehet.

Nemcsak nálunk, hanem Nyu- 
gat-Európa országaiban is megkü
lönböztetett figyelem illeti a gaz
daságilag egyre csökkenő súlyú 
agrárvilágot: ha a parasztok meg
vadulnak, nem illik karhatalom
mal kisöpömi őket az útkereszte
ződésekből. Egy állam gazdasági 
ereje régóta a bankszférában, a 
high-tech iparágakban, a szolgál
tatások színvonalában van már, de 
a legfejlettebb országokban is so
kan érzik úgy még mindig, hogy a 
nemzet lelke valamiképpen a falu
ban, a paraszti világban, a hagyo
mányokban található.

Nálunk ennél komolyabb bajok 
vannak a paraszti világgal. A leg
súlyosabb gond nem is az 
agráriummal volt, hanem éppen a 
"korszerű" iparral és a szolgálta
tással: nem termel annyi jövedel
met, amelynek újraosztásával a 
mezőgazdaságot támogatni lehet
ne. A rendszerváltozás utáni idők
ben az akkori Agrárszövetség 
rendre közzétette számításait, 
hogy az adott esztendőben meny
nyi tőkét vontak ki a mezőgazda
ságból és a vidék fejlesztéséből. A 
gazdasági rendszerváltozást a vi
déki lakosság rovására finanszí
rozták: felszámolták mindazokat 
a kiegyenlítő kedvezményeket, tá
mogatásokat, amelyek a centru
moktól távoli munkahelyek fenn
tartását korábban jövedelmezővé 
tették. A termelőszövetkezetek 
szétverésének egyik célja az ag- 
rárvagyon újrafelosztása volt - a 
másik azonban kétségtelenül az 
agrárfoglalkoztatás ésszerűbbé té
tele, a "kapun belüli munkanélkü
liség" megszüntetése.

A vidéknek a szabad választások 
egyikén sem született megfelelő 
politikai képviselete. Az éppen 
vezető kormánypártok parlamenti 
frakciójába nagy számban kerül
tek ugyan be vidéki képviselők, 
ők azonban nemigen tudtak kitör
ni a mamelukszerepből. A válasz
tókörzetük számára esetleg sike
rült kilobbizniuk valamilyen be

kötőutat vagy címzett támogatást, 
ám az elosztási arányok változását 
nem tudták elérni: az egyik vidéki 
képviselő mindig a másik vidéki 
képviselő ellenében lobbizhatott. 
Torgyán József földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszterségét 
azért üdvözölték sokan, mert re
mélték, hogy végre lesz valódi 
politikai erő is a vidék érdekeinek 
képviselete mögött. A Torgyán ve
zette FVM sem tudta azonban tel
jesíteni, amit ígért.

A politika dilemmáját eddig 
mindig úgy állították fel: az 
agráriumban vagy azt támogatja 
az állam, aki nem versenyképes, 
azért, hogy meg tudjon élni a me
zőgazdaságból, mert csak ahhoz 
ért. Vagy azt, aki versenyképes, 
fejlődőképes, nagyobb tőkével, 
kevesebb munkáskézzel nyeresé
gesen tud termelni. Az első válto
zat sok kisbirtokot tételez fel, a 
második a birtokok és a tőke kon
centrálódását. Torgyán az első 
változatot választotta - ehhez sem 
volt azonban elég az a plusz pénz, 
amit a költségvetésből meg tudott 
szerezni. A sok gyanakvó kister
melőt nem tudta EU-konform mó
don regisztráltatni, ma sincs fo
galma senkinek, miből mennyi te
rem, nem csökken a piaci hullám
zás. Torgyán minisztériuma fi
gyelmeztetést is kapott az első év 
végi bizonyítványosztáson.

Akkor sem járt volna azonban 
jobban, ha a másik utat választja. 
Hiszen ha a kevés dinamikus vál
lalkozót kezdi hozzásegíteni bir
toka növeléséhez, akkor azok gaz
daságilag hatékonyabbak és ver
senyképesebbek lennének - de a 
kérdés változatlanul megmarad
na: mi legyen a gyengékkel és a 
középszerűekkel?

Ki fogja átképezni őket, és mire? 
Hol van erre koncepció, hol van a 
megfelelő intézményrendszer, hol 
a pénz, de főleg hol van a politikai 
akarat, amely mindezt hajlandó 
költségvetési forrásokból megfi
nanszírozni - akár csak az EU- 
pályázatokhoz szükséges önrész 
erejéig is? Sajnos, nincs vagy- 
vagy. Is-is van. A reménybeli ver
senyképeseket is támogatni kelle
ne, meg a szociálisan rászorulókat 
is.

Ha az új cipót meg tudja termel
ni a lakosság 3-4 százaléka, akkor 
mivel keresi meg a kenyerét az a 
több százezer ember, aki a mező- 
gazdaságban fölöslegessé válik?

A kérdés, hogy nekik ki teremt 
új kenyérkereseti forrást, ki segít 
új kenyeret venni a kezükbe, to
vábbra is válaszra vár.

írta: Tanács István
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Felhívjuk az adóigazolást kérők 

figyelmét, hogy 1999. július 29-e 
és augusztus 29-e közötti időszak
ban az új centralizált folyószámla
kezelő rendszer bevezetése miatt 
az adóigazoláshoz szükséges, ak
tuális folyószámla egyenleget az 
adóhatóság dolgozói többnyire 
manuális úton tudják megállapíta
ni. Ehhez elengedhetetlenül szük- 

az adóigazolást kérő adó

NAGYON FONTOS, hogy a 
fent megjelölt időtartamra vonat
kozó bevallások és a befizetést, il
letve a tartozás rendezését igazoló 
iratok rendezettek legyenek, a



K ecskem éti közéleti lap

•• rr

A  S Z Ü L Ö K  K E S Z E K  A  Kecskemét Városért Egészségügyi Díjazottjai 
K O M P R O M I S S Z U M R A
Rendőrségi óvodából autistaház?

Az Egészségügyi és Szociális díj kitüntetettjei a városházi ünnepségen, (második sorban)

Ha szeptemberben a közgyűlés is 
áldását adja rá, minden valószínű
ség szerint a volt rendőrségi óvoda 
Károlyi utcai épülete (alsó képün
kön) ad végleges otthont a városbe
li autista gyermekek gyógypedagó
giai fejlesztésének. Legalábbis ez
zel az ígérettel a tarsolyában távoz
hatott július 6-án dr. Szécsi Gábor 
dolgozószobájából a kecskeméti 
"esőemberkék" szüleinek héttagú 
küldöttsége.

Az audiencián részt vett delegáció 
viszonylag nagy számának az volt 
az oka, hogy a szülők megelégel
ték: sem egyesületük vezetőjének 
kérdésfeltevéseit, sem a gyermeke
ikkel foglalkozó pedagógusok be
adványait nem méltatta válaszra az 
utóbbi fél évben a város első embe
re. Úgy gondolták, demonstrálniuk 
kell, hogy szószólóik mögött való

ban ott állnak az érintett családok. 
Arra is elszánták magukat: ha ered
ménytelen lesz a megbeszélés, leg
közelebb még többen mennek, s au
tista gyermekeiket is magukkal vi
szik a városházára, mindennél meg
győzőbb nyomaték gyanánt.

A polgármester azonban elfogad
hatónak tűnő magyarázattal szol
gált a késlekedés okára. E szerint az 
autistaház céljaira szánt, általa leg
inkább preferált - fentebb jelzett - 
ingatlan tulajdonjogának rendezése 
nyúlt a reméltnél hosszabbra, ezért 
nem tudott érdemi választ adni az 
autisták jogos érdekeinek érvénye
sítéséért kilincselők számára. Most 
azonban végre úgy tűnik, sikerül 
nyélbe ütni a rendőrséggel egy köl
csönösen előnyös ingatlancsere
ügyletet.

Bár a felajánlott épület sok tekin
tetben messze áll attól, ami szakmai 
szempontból ideálisnak volna 
mondható, a szülők készek a komp
romisszumra. Kérték viszont, hogy 
a ház felújítása, berendezése során 
feltétlenül vegyék figyelembe: az 
autistaház legkevésbé sem a szó ha
gyományos értelmében vett iskola 
kell legyen. A 23 leendő növendék

közül ugyanis csak kevesek rendel
keznek - a közvélemény által legin
kább az Esőember című filmből 
megismert "autistánál" látott - ki
emelkedő, netán zseniális 
(rész)képességekkel. A többség 
esetében azért küzdenek a pedagó
gusok akár éveken át, hogy a szo
batisztaság, az önkiszolgálás, a be
szédhasználat, a kapcsolatteremtés 
minimális szintjére - és aztán, per
sze, mind magasabb fokra - eljut
tassák őket.

Arra is emlékeztették a szülők dr. 
Szécsi Gábort, hogy az autistákat - 
hasonlóan a velük azonos kategóri
ába tartozó fogyatékosokhoz - 25 
éves korukig védi a tankötelezettsé
gi törvény. Vagyis nem csak az 
évente várhatóan belépő újabb 3-5 
kisgyerekkel kell a városnak szá
molnia, hanem a jelenlegi, 6-16

éves korosztály tartós "bennmara
dásával" is.

A polgármester igyekezett meg
nyugtatni a szülőket, hogy mind
ezekkel pontosan tisztában van. 
Kérte őket, tegyenek javaslatot 
azoknak a szakembereknek a sze
mélyére, akik - gyógypedagógiai 
szempontból - véleményezhetnék a 
szóban forgó ingatlan alkalmassá
gát, a szükséges átalakítások terve
it. ígéretet tett rá: mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a közgyűlés 
tagjaival megértesse az autisták - és 
az őket nevelő családok - nehéz 
helyzetét, speciális problémáját. 
Mint mondta, ha minden jól megy, 
a következő tanév második félévére 
már birtokba vehetik a gyermekek a 
Károlyi utcai autistaházat.

Végezetül az egyik szülő némi 
malíciával megjegyezte: dr. Szécsi 
Gábor a harmadik kecskeméti pol
gármester, aki támogatja az autista- 
ügyet. Jó lenne, ha elődeinél ered
ményesebben képviselné az "eső
emberkék" érdekeit a döntéshozó 
testület előtt.

Főleg, mivel ilyen közelinek még 
soha nem tűnt a megoldás.

írta: Szabó Kiára

Dr. Magyar László a II. számú 
Honvédkórház főideggyógyásza
ként a Pszichiátriai Osztály vezető 
főorvosa. Harminc éves kecskemé
ti katonaorvosi tevékenysége alatt 
megteremtette a kórházban a kor
szerű neuropszichiátriai diagnoszti
kus és terápiás szemléletet. Elis
mert igazságügyi szakértői tevé
kenységet is végez.

Dr. Pánczél Gyula a Tüdőbeteg
gondozó Intézet osztályvezető fő
orvosa 1991 óta. A hozzátartozó 
részlegek gyógyító, gondozó és di
agnosztikai munkájának irányítását 
és vezetését kiváló szakmai tudás
sal és szervező készséggel végzi. 
Kiemelten kezeli a betegségmeg
előző és kutató munkát, ennek ér
dekében a lakosság körében szá
mos előadást tart.

Dr. Szász Irén Katalin 1968 óta 
Kecskeméten körzeti gyermekor
vosként dolgozik. Rendszeres csa
ládlátogatásai, szaktanácsadásai 
kollégái körében is elismerést vív-

A Szinitanodások 
Gyimesfelsőlokra 

mentek
Tizenhat szinitanodás indult a 

múlt héten Gyimesfelsőlokra, . 
Az ottani irodalombarát kör hívta 
meg a "társulatot", amelynek tag
jai az utazás fáradalmainak kipi
henése után már vasárnap este 
bemutatkoztak a közönségnek: 
Petőfi Sándor verseiből összeállí
tott műsort adtak elő a kápolná
ban.

Az irodalmi est nyitánya volt 
annak a többnapos beszélgetés 
sorozatnak, amely felöleli a társa
dalmi kérdések széles körét, és 
segíti a ottani magyar fiatalok, és 
a kecskeméti tanodások nyíltab
bá, toleránsabbá válását, ugyan
akkor a kétfelé szakadt magyar 
kultúra megismerésére is lehető
séget teremt.

Az együtt töltött napok zárása
ként már közös irodalmi estet tar
tanak a csángómagyar fiatalok a 
kecskeméti vendégekkel.

A kirándulás egyik jeles esemé
nye lesz a gyimesfelsőloki búcsú, 
amely bizonyára felejthetetlen él
mény lesz a kecskeméti fiatalok 
számára, hiszen a búcsújárásnak 
nagy hagyományai vannak a 
csángómagyarok körében. Az 
eseményre az elszármazottak is 
visszatérnek a faluba, hogy 
együtt ünnepelhessenek.

tak ki. Prevenciós szemlélete példa
értékű, a betegekkel és hozzátarto
zóikkal harmonikus kapcsolatot tud 
kiépíteni. Az éjszakai városi gyer
mekügyelet folyamatos résztvevő
je, óvodaorvosi és iskolaorvosi 
munkája szakmailag kiváló.

Dr. Tóth Mihály háziorvos a 
Műkertvárosban. Az alapítástól 
kezdve vezetőségi tagja a Bács- 
Kiskun Megyei Háziorvosok Szö
vetségének, folyamatosan részt 
vesz az Egészségügyi bizottság ülé
sein. A Megyei Orvosi Kamara 
egyik titkára.

Török Istvánná a Rákóczi úti 
körzeti orvosi rendelő ápoló
nőjének munkáját a betegcentrikus- 
ság és a humanitás jellemzi. Szak
mai felkészültsége, empátiás kész
sége kiemelkedő. Preventív munká
jával, a rendszeres beteglátogatás
okkal jelentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy a gondozásába tartozók to
vábbi egészségromlását megakadá
lyozza.

Török Lászlóné védőnőként 
Kecskemét Széchenyivárosi körze
tében több év óta dolgozik. Sok, a 
legmostohább körülmények között 
élő családot gondoz. Nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy az elmúlt 
években nem volt a körzetében cse
csemőhalálozás, a védőoltásban ré
szesítettek aránya csaknem 100 %- 
os. Hozzá tartozik a Nyíri úti Speci
ális Iskola tanulóinak ellátása.

Kecskemét Szociális Ügyéért díj
ban részesült:

Nagy Mihályné közel 25 éve je
lenlegi munkahelyén tevékenyke
dik. Hetényegyházán a TBC- 
Szociális Otthonban 1980. decem
ber 1-től az (átszervezést követően) 
a szakosított részleg vezetője lett, 
és jelenleg is ezt a munkakört tölti 
be. Folyamatosan folytatta tanul
mányait, felsőfokú szociális szerve
ző képesítést szerzett. Sokat tett az 
intézményben lakók és dolgozók 
közötti szeretetteljes, családias jel
legű kapcsolat kialakításáért.

LÁTHATATLAN ÉRTÉKEINK
A város kulturális arculata, és 

nemzetközi megítélése szempont
jából nagy> jelentőségű az a tény, 
hogy a kerámiának, a tűzzománc
nak és az animációnak rangos, 
nemzetközileg elismert műhelye 
működik Kecskeméten, és fontos 
az is, hogy az itt születő művek és 
gyűjtemények közszemlére kerül
jenek. Ugyanakkor tudnunk kell 
azt, hogy a város saját képzőmű
vészeti élete nem feltétlenül eze
ken a helyszíneken zajlik, hiszen 
itt többnyire vendégművészek dol
goznak. A városban élő mintegy 
ötven hivatásos alkotónak legfel
jebb a húsz- huszonöt százaléka 
kötődik ezekhez a műhelyekhez, és 
azok is főleg a Kecskemétfilmhez. 
Helybéli képzőművészetünk jelen
tős része, a festészet, a szobrászat 
és a grafika műfajában magán 
műtermekben, negyedikemeleti la
kásokban, vagy iskolák raktárhe
lyiségében születik, azokon a he
lyeken, ahol az önállóan, szabad
úszóként dolgozó művészek jobb, 
vagy rosszabb körülmények között 
alkotni tudnak. Ezek a művek 
azonban bej árják a világot Ameri
kától Japánig, Amsterdamtól 
Athénig és díjakat, elismeréseket, 
megbecsülést hoznak városunk
nak. Haza térve pedig padláso
kon, szekrények mélyén lapulva 
alkotják a város láthatatlan mo
dern kortárs képzőművészetét. A 
várost közben ellepi a giccs az 
édeskés felszínes tájképecskék és 
csendéletek tömege, igénytelen
séget, maradi provinciális szemlé

letet kölcsönözve környezetüknek. 
A megtévesztett közízlés pedig 
egyre aggasztóbb látleleteket pro
dukál, hiszen nincs mérce és ma 
már mindenki művésznek nevez
heti magát aki lepingált két görbe 
fűzfát a Tisza partján. Mindezek 
ismeretében egyre sürgetőbben 
vetődik fel a kecskeméti alkotók 
önálló galériájának szükségessé
ge, ahol szigorú szakmai kontrol 
alapján igényes kortárs képzőmű
vészetünk folyamatosan jelen le
hetne a város kulturális életében. 
A közgondolkodás a közművelő
dés az ízlésformálás és a város 
kulturális arculatának kialakítá
sa, érdekében a városnak fel kelle
ne vállalnia ezt a missziós felada
tot, hogy a kerámia, a tűzzománc 
és az animáció mellett a festészet, 
szobrászat és a grafika is vállalt 
értékeink közé kerülhessen. Ez 
nem csak egy szűk szakmai kér
dés, hiszen nemzetközi kapcsola
taink alakításában rendkívül fon
tos, hogy városunk arculatát, 
szellemiségét hogyan tudjuk meg
jeleníteni az európai színtereken. 
A városnak minden megnyilvánu
lásában erősítenie kell azt a ké
pet, hogy Kecskemét egy hagyo
mányaira büszke, de nyitott szel
lemű város amelynek európai 
szintű kultúrája és európai rangú 
művészete van. Ez pedig már a 
városélet teljes vertikumát átható, 
gazdasági kapcsolatainkat is be
folyásoló kérdés.

Balanyi Károly



Beszélgetés Szekér Endrével, 
K ecskem ét díszpolgárával

Kecskeméten szinte mindenki is
meri. Népszerű tanár, harminc év 
óta szerkesztő, tudós irodalomtörté
nész sok - sok cikk, tanulmány 
szerzője, könyvek írója, lektora 
szerkesztője. Több egyéb kitünteté
se után nemrégiben lett Kecskemét 
díszpolgára.

- Icipici kitérőt leszámítva eddi
gi életedet Kecskeméten élted le. 
Nem gondolod, hogy jobb lett 
volna másutt, nagyobb és talán 
vonzóbb városban munkálkodni?

- Határozottan nem! Mert ideköt- 
nek-családi ágon a szálak sokszoro
san. Kicsi koromban nagyanyám 
ballószögi szöllejében a szabadság 
ízeit érezgettem, a természet csodá
it tapasztaltam, játszogatva és ízes 
gyümölcsöket ízlelgetve. S a hírős 
városban érettségiztem, a "Katoná
ban", ahol később sok éven át taní
tottam. Tehát tulajdonképpen min
den ideköt.

- Rövid ideig falun voltál kezdő 
pedagógus. S már akkor stiliszti
kai tanulmányod jelent meg. 
Kezdettől vonzott a pedagógus 
pálya? Voltak példaképeid?

- A főiskola elvégzése után Buga- 
con tanítottam. Nehezen, akadozva 
kerülhettem Kecskemétre, ahová az 
újra ébredező irodalmi, szellemi 
élet csábított. Kisgyerekkorom óta 
rengeteget olvastam. Mindkét 
nagyszülőmnek tekintélyes könyv
tára volt. Anyai nagyapám verseket 
is írt. Jogász, bíró volt és művészet- 
barát. Családon belül versben leve
leztek. Könnyű volt belenőni az 
irodalomba. Igaz, hogy csakis tanár 
akartam lenni, fiatalon tanulmányt 
írtam Tóth Árpád jelzőhasználatá
ról. Közben gyakran bejártam a vá
rosba, egyebek mellett az angol 
nyelvet ott tanultam akkoriban. 
Szerettem a petróleumlámpás Bu- 
gacot, de nagyon vonzott a város, 
egyebek mellett a sokféle művelő
dési lehetőség. Itt tanárok, írók, 
költők, színészek, festők világába 
kerültem. Nagyon örültem, hogy si
került.

- Az írók, művészek és tudós ta
nárok hamar a barátaid lettek. 
Gondoltad-e akkor, hogy neves
rangos idősebb ismerőseid, pá
lyatársaid méltó társa és tekinté
lyes utóda leszel majdan?

- Nem. Általában a fiatalság nem 
gondol a távoli jövőre. Minden, ami 
azután következett, csak úgy "jött 
magától" - persze rendszeres mun
ka és tanulás által.

- Stilisztikai tanulmányaid után 
megjelentek esztétikai műveid is, 
kötetek, kritikák. Közben könyv- 
sorozatot, antológiát, folyóiratot 
szerkesztettél és lektoráltál. Me
lyik a leginkább kedvedre való?

- Elsősorban mindig tanárnak tar
tottam magam. Jó érzéssel mon
dom, hogy a volt tanítványok szere- 
tete az évek múltával is visszasu
gárzik. Emellett jól megfért a filo
zofáló tépelődés, az állandó tájéko
zódás és tanulás. Sőt mindez segí
tette, színesítette, gazdagította a ta
nári habitusomat.

- Egy rövid időre "kirándultál" 
a filmesztétika területére is. És a 
népművelői munkádra is emlé
keznek még sokan. Például részt 
vettél az amatőr művészeti moz
galomban, sok-sok előadást tar
tottál. Mindezt utólag hogyan íté-

• led meg?
- Tulajdonképpen ezek a pedagó

gusi tevékenységgel kapcsolatosak. 
Csak mellesleg jegyzem meg, hogy 
voltam egy ideig népművelési fel
ügyelő is. Akkoriban tudós kolle
gám, Bölcs István filmesztétikai 
tankönyvet írt. Az ebben leírt mód
szereket az ország több helyén kö
zösen kipróbáltuk a gyakorlatban. 
Ami ezekből az évekből a legfonto
sabb számomra, hogy sok-sok érté
kes, ambiciózus, nemesen törekvő 
emberrel ismerkedhettem meg.

- Az irodalmi, művészeti és tu
dományos világban olyan szerte
ágazó és széleskörű lett a kapcso
latrendszered, hogy még annak is 
nehéz áttekinteni, aki a közvetlen 
munkatársad, harcostársad volt. 
Ez mikor, hogyan kezdődött? És 
mit jelentett - jelent számodra?

- A főiskolai, egyetemi évek alatt 
kezdődött. Közel kerültem sok ki
tűnő szerzőhöz, tudós kutatóhoz. 
Némelyik kapcsolat barátsággá ne
mesedett az évek alatt. Később a 
Forrásnál a kapcsolataim nemzet
közivé szélesedtek. Szoros barát
ságba kerültem erdélyi, vajdasági, 
szlovákiai és kárpátaljai magyar 
írókkal, művészekkel. Sokáig so
rolhatnám a neveket. Itt most csak 
Herczeg János, Sütő András, Fehér 
Ferenc, Zsögödi Nagy Imre, 
Bartalis János, Molter Károly, Ba
logh Edgár és Létay Lajos nevét 
említem meg. Valamennyien a ha
táron túli magyarság jeles képvise
lői.

Nos, a kapcsolatok állandó ápolá
sa sokszor értékes kéziratokat je
lentett a Forrásnak. Sok írás másutt 
nem jelent meg. Számomra mindez 
az életkedvet erősítette, s az alkotá
si, munkálkodási vágyat.

- Voltak - vannak - példaképe
id? Olyanok, akik meghatározó 
szerepet töltöttek be a pályád ala
kulásában?

- Benedek Marcell. Hihetetlen 
műveltsége, finom eleganciája és 
szerénysége nagyon hatott rám. 
Büszke vagyok rá, hogy az egyik

könyvét ezekkel a szavakkal dedi
kálta: "Szekér Endrének, társamnak 
az olvasni tanításban." Csak azt te
szem hozzá ehhez, hogy nagyon 
idősen, félig vakon gyönyörű be
tűkkel írta megtisztelő, szép mon
datát. Egyébként az egyik könyve
met róla, az ő pályájáról, életéről ír
tam.

- Noha mindenkor "másodhege
dűs" voltál, mint helyettes főszer
kesztő, a neved végérvényesen 
összeforrt a Forrással. Hogyan 
ítéled meg ezt a tényt?

- Nem akartam soha más lenni. 
Ott voltam a folyóirat bölcsőjénél. 
Azóta harminc év telt el, és jó ér
zés, hogy én is tehettem valamit a 
megmaradásért másokkal gyümöl
csöző együttműködéssel. Ez nagy 
dolog, úgy érzem, ám számomra 
legfontosabb a család. Karrier, ki
tüntetés ezzel fel nem ér. Azzal ér
zem többnek, teljesebbnek magam, 
hogy mindig tudtam: halott és élő 
családtagok állnak mögöttem. Igen
is itt vannak velem, érzem, tudom.

- Mondjál valami közelebbit ró
luk!

- Népes családom tagjai, mint a 
múltban, ma is értelmiségiek. Jogá
szok, tanárok, lelkészek, postames
terek. És a gyógyszerész édesapám, 
aki tekintélyes és szeretetre méltó 
ember volt. Ha kinézek lakásom 
ablakából, mindig összeszorul a 
szívem, mikor azt a patikát látom, 
amelynek ő a vezetője volt.

- Sokak szerint az egyik legnép
szerűbb tanár vagy városodban. 
Mit gondolsz, mi kell a népszerű
séghez ezen a pályán, és milyen a 
jó tanár?

- Soha nem törekedtem népszerű
ségre. Ám azt szerénytelenség nél
kül mondhatom, hogy naponta ér
zem ma is egykori tanítványaim 
szeretetét. Nehéz ezt megfogalmaz
ni. Nagyon szeretni kell azokat, 
akiknek szellemi - lelki épülésük
höz hozzájárulunk. S közvetlennek, 
nyíltnak, nyitottnak kell lenni. Oly
kor a kötelező témától való elfordu
lás lehet ilyen szempontból sikeres. 
Úgy is mondhatom, hogy a tan
könyvből ki kell lépni olykor.

- Eddig nyolc könyved jelent 
meg, és sok-sok cikked, tanulmá
nyod. Tudom, hogy nehéz a vá
lasz, mégis megkérdezem: melyik 
művedet tartod a legfontosabb
nak?

- A "Hagyomány és újítás a költői 
nyelvben" című munkámat, melyet 
három ismert szakember lektorált: 
Kovalovszky Miklós, Szatmári Ist
ván és Török Gábor.

- Említhetnél néhány fórumot, 
ahol hallattad eddig a szavadat, 
ahol megjelentek írásaid.

- Soha nem egyik vagy másik lap
hoz elkötelezve írtam, ezért eléggé 
széles a skála. írtam a Forráson kí
vül a Kritikába, a Tiszatájba és a 
Magyar Tanításba, valamint a Hitel 
és a Somogy című lapokba egy
aránt.

- Ejthetnél néhány szót köze
lebbről is a Forrásról. Ebben a 
szellemi műhelyben vannak szá
modra sokat jelentő munkatár
sak?

- Valójában évtizedek közös mun
kája és barátsága köt össze sok 
munkatárssal, beleértve a szerzőket 
és szerkesztő; .égi társakat egyaránt. 
Szoros barát: kapcsolat fűz Buda 
Ferenchez, Komáromi Attilához és 
Pintér Lajoshoz. Fűzi László fő- 
szerkesztő képes megteremteni az 
igényes, zökkenőmentes munka- 
kapcsolatokhoz szükséges légkört, 
megtartva a lap színvonalát.

- Erre a folyóiratra kezdettől 
fogva jellemző volt a hazai való
ságfeltárás. Ám az utóbbi időben 
úgy tűnik, hogy halványul, gyen
gül, sőt haldoklik a szociográfiai 
jelleg. Mi erről a véleményed?

- Sajnos, ez országos jelenség. 
Nálunk Zám Tibor halála óta foko
zatosan észrevehető. Viszont a má
sik alapvető törekvésünk, a határon 
túli magyarsággal való foglalkozás, 
változatlan. Úgy gondolom, hogy 
az 1997-es "Szerelmes földrajz" el
nevezésű kettős szám jó példa erre. 
Ebben Lászlóffy Aladár, Határ 
Győző és sokan mások vallanak a 
szülőföldről.

- Mindig szenvedélyes utazó vol
tál. Melyik országokhoz, s ha
zánk mely tájaihoz, városaihoz 
kapcsolódnak a legszebb, legma
radandóbb emlékeid, élményeid?

- Ezt a témát nem szabad leszűkí
teni a külföldre. Számomra és a 
családom számára kedves és él
ménydús a Tiszapart, Kécske és 
környéke és sok más mellett a Du
nakanyar, benne Szentendre. De 
örökké emlékezetes külföldi utazá

sunk egyike, amikor két kicsi gye
rekkel szerveztünk magunknak egy 
európai körutat. Velencétől Pári
zsig, és Firenzétől Rómáig gyűjtöt
tük az élményeket. S nem hagyha
tom ki a környező országokat, ahol 
sokszor megfordultam, sok-sok él
ményt és nagyszerű barátokat sze
rezve.

- Téged mindenki higgadt, bé
kés természetű embernek ismer, 
aki megértő, türelmes és toleráns 
másokkal szemben. Ezért talán 
feleslegesnek tűnik a kérdés: 
Szoktál bosszankodni? Van, ami 
feldühít?

- Igen, sajnos van. A környező vi
lág sokszor elképesztő durvaságai, 
a közbiztonság lazasága, sőt hiá
nya, a politikai pártharcok olykor 
megdöbbentő és ízléstelen minden
napjai. Ezért sokkal szívesebben 
veszem elő kedves könyveimet, 
Marcus Aureliustól Márai Sándo
rig-

- Úgy gondolom, hogy egy vér
beli pedagógust meg kell kérni: 
mondjon valamit a gyermekeiről:

- Nehéz erről röviden beszélni... 
Ismerőseim, barátaim tudják: a ró
luk készült fotók nélkül sehová 
nem megyek soha. Például a fiam 
tavalyi esküvőjéről készült képek 
most is a zsebemben vannak. Zsolt 
egy tekintélyes cég egyik vezető 
beosztású alkalmazottja. Zsuzsa lá
nyunk a megyei önkormányzatnál 
dolgozik. Örülök, hogy gyakran 
együtt lehetünk.

- Legeslegvégül: Mi lesz a követ
kező könyved témája, címe?

- A közelmúltban adtam le egy pá
lyázati munkát "A stílus - az em
ber" címmel. Részletek már megje
lentek belőle.

írta:
Varga Mihály

K iugrási lehetőség
Közepes magyar városnyi frissen 

érett ember rágja a körmét ezekben 
a napokban. Sikerült? És mi lesz, 
ha nem?!

Józsika már a nagycsoportban 
tudta, hogy orvos akar lenni. Fator
nyos falunk gesztenyés óvodájá
nak udvarán, a babaház mélyén ál
lította fel első, csalhatatlan diagnó
zisait, az általánosban pedig már a 
felsőbb évesek is csak dokinak 
szólították. Igazán mégis a gimná
ziumban hittük el, hogy komolyan 
gondolja, s ettől elkezdtük nagyon 
tisztelni.

Agysebésznek készült. Mindenki

megdöbbent, hogy éppen őt nem 
vették fel.

Műtőssegédnek állt, hordágyakat 
tologatott évekig. Közben újra és 
újra próbálkozott. Sikertelenül.

Ötéves érettségi találkozónkon a 
többség már első diplomáját lo
bogtatta, Józsi meg, konok nyuga
lommal, még mindig soros felvéte
lijének eredményét várta. Végre 
nem hiába.

Ma ő az ország egyik legkiválóbb 
szívspecialistája. (Hogy nem agy
sebész lett? Istenkém, közben 
meggondolta magát.) Állítólag 
még egyik betege sem kérdezte

meg tőle: főorvos úr, hányadik ne
kifutásra vették fel az egyetemre?

Mindezt fontosnak tartottam el
mondani, annak ellenére, hogy tu
dom, az ilyen hegyibeszéd nincs 
hatással arra, aki előtt épp most la- 
katolta be kapuit a kiszemelt felső- 
oktatási intézmény. Aki számára - 
nagy szavak! - a társadalmi fel- 
emelkedést, a választott hivatás 
mihamarabbi elkezdését, az értel
miségi lét beugróját jelentette vol
na az egyelőre beláthatatlan mesz- 
szeségbe került diploma.

És akinek figyelmét remélhetőleg 
még elkerülik az olyasfajta hirde
tések, amelyekben állástalan diplo
másoknak kínálnak bébiszitteri, 
házvezetőnői - és más hasonló - 
munkaalkalmakat.

Átképzéssel méghozzá, melynek 
végeztével az országos képzési 
jegyzékben szereplő szakképesí
tésről kap bizonyítványt a delik
vens.

Megnőtt ugyanis a fizetőképes 
kereslet a diplomás cseléd iránt. 
Amivel, akár úgy is felfoghatjuk, 
mindenki jól jár. A klasszika filoló
gus nem hal éhen, újgazdag házi
ura pedig biztos lehet benne, hogy 
nem kell szégyenkeznie vendégei 
előtt az inas pallérozatlansága mi
att.

Ahogy nemrég az egyik, e célra 
szakosodott oktatási stúdió vezető
je nemes egyszerűséggel megfo
galmazta a rádióban cége arszpo- 
étikáját (sic!): kiugrási lehetőséget 
kívánnak teremteni a munkanélkü

li pedagógusoknak, népművelők
nek és a többi hátrányos helyzetű 
állástalan értelmiséginek.

Meg kell a szívnek szakadni.
A velem egykorúak emlékezhet

nek még Dinnyés József Karrier 
című dalára, ahol is a diplomás da
da még a baba számára jelentette 
az érvényesülés elengedhetetlen 
feltételét. Mára a helyzet árnyal
tabbá vált, az egymásrautaltság a 
jelek szerint legalábbis kölcsönös.

Legrosszabb esetben. Mert azért, 
ha szabad, én mégis 
inkább a Józsika-féle 
karrierekért szurko
lok.

írta:
Szabó Klára



Pánezél apukát az uszodából ismerem. Tizenéve együtt 
vittük a srácainkat az úszó-, és vízipóló edzésekre. Egy 
éve pedig havonta megbeszéljük, hogy ír vagy interjút 
ad az egyik kecskeméti népbetegségről, a sokakat kínzó 
asztmáról és a légzőszervi allergiákról. Most végre, a vá
ros Egészségügyi díja odaítélése apropóján beszélgetésre 
bírtam dr. Pánezél Gyulát, a Megyei Tüdőgondozó inté
zetvezető főorvosát, volt országgyűlési képviselőt. Pon
tosabban az első kérdést fel sem tehettem, mert rögtön a 
kézfogás után egyik "személyes allergiáját" hozta elő:

- Sok piszok van a politikában. 
Arra is rájöttem, hogy személy 
szerint, szakmailag is alkalmatlan 
vagyok politikusnak, így hát ki
szálltam belőle. Amiben egyre in
kább hiszek, azok a szakmai vagy 
bármilyen alapon létrejövő civil 
szerveződések. Ezért is örültem 
például a marosvásárhelyi baráti 
körnek is, mert természetes igé
nyeken alapul, szép emberi célo
kat szolgál. Részt veszek benne. 
Más országokban sem a politika 
tartja kézben az életet, hanem in
kább a civil világ. Persze egy ek
kora rendszerváltozás után nem 
lehet a politika primátusát kétség
be vonni. Attól viszont, hogy a 
pártok a máig ütik - verik egy
mást, szerencsére az ország még 
működik. Csak ettől még nem job
ban. De ebben az értékes embe
reknek nem szükséges részt venni.

- Használható-e a közéleti gya
korlat praxisa a vezetői munká
ban, volt-e valami máig tovább
élő haszna?

- Igen, járt jó tapasztalatokkal is. 
Ez amit, a sárdobálásról véle
ményként az előbb formáltam, 
nem szkepszis, hanem személyes 
élettapasztalat. Már 90 - 94 között, 
a nagy dolgok eldőlése után eltá
volodtam az általam "mocsokráci- 
ának" nevezett részétől a közélet
nek. Kicsit keserű mosollyal fi
gyelem, hogy körforgásszerűen mi 
minden tér vissza abból az idő
szakból is a mostani politikába.

Aki a szakma helyett politizál, 
nem ér rá továbbképezni magát, 
tehát rosszul jár. De legalább azt 
megtanulja, hogy nem ő a legoko
sabb. Én a munkatársaimat kül
döm szanaszét, és amit ők elsajátí
tottak, azt szedem össze tőlük. így 
megtanultam menedzselni, pá
lyázni, alapítványt tenni. Ennek

révén pl. 93 óta 30 millió forintot 
szedtünk össze - nem a fenntartó
tól! Egy-egy programnak a fele 
összegét letesszük, úgy kérjük 
hozzá a másik felét. Ebből tudjuk 
korszerűbben diagnosztizálni a 
kecskeméti és környékbeli embe
reket, indíthatunk új dolgokat. 
Mert, sajnos, az önkormányzatok 
az egészségügyben sem jó tulajdo
nosok. Mintha abban bíznának, 
hogy a négy év múlva jövők majd 
megoldják a problémákat. Sok a 
feladatuk és kevés a pénzük. Mi
vel tehát rájuk csak részben lehet 
számítani, nekem, nekünk kell 
igazából tulajdonosként viselked
ni. Miközben itt csak állami 
gyógyellátás folyik, nem magán- 
rendelés.

Megtanultam azt is, hogy egy 
ilyen kis szakma és intézet - még
ha a már népbetegségnek számító 
asztma vagy az allergia miatt na
gyon fontos is -, az egészségügy 
nagy bajaiban csak a perifériára 
szorul. Sem sírás, sem asztal verés 
rajtunk nem segít. Csak mi saját 
magunkon. Ilyen most a magyar 
élet. A közéletben összeszedett 
morzsák így válnak aprópénzzé, 
haszonná.

- Ez az elismerés "menetrend
szerű-e" vagy történt valami új
donságértékű dolog a környéke
teken, amire külön felfigyeltek?

- Hát igen, feltehető így is a kér
dés, hogy a "párttitkár elvtárs elér
te a hatvan évet és holnapután 
nyugdíjba megy". Remélem egyik 
sem igaz. Ugyan több mint har
minc éve itt, és ezt csinálom, talán 
ezért jogos az elismerés. De raj
tam kívül még sokan, többen talán 
jobban megérdemelték volna ezt. 
Ez nem álszerénység. Az egész
ségügyet a mélyén dolgozók tart
ják fenn, akiket még sikerült itt

tartanunk. Emberi kapcsolatok 
kellenek, hogy ezek a csapatok 
még együtt maradjanak. De ez így 
ilyen feltételek mellett már nem 
sokáig tartható. Még egy házior
vos sem tudja néha, itt milyen kö
rülmények vannak, miként kell 
dolgoznunk. Eredményeinket vi
szont - szerencsére - ők is respek
tálják.

Itt Kecskemét közepén, a város 
és környéke lakóinak 70 - 80 szá
zalékát szolgáljuk ki. A parlagfű, a 
pollenek, az allergia miatt az em
berek nagy része személyes kap
csolatba is kerül velünk. Van aszt
ma klubunk, dohányzás leszoktató 
programunk is. A sok beteg miatt

dr. Pánezél Gyula és dr. Magyar László 
a kitüntetési ünnepségen

lerövidült rendelési időt így tudjuk 
ismeretterjesztéssel kipótolni. Ez
zel az orvosi munka, a rendelés is 
hatékonyabbá válik, méghozzá rö- 
videbb időráfordítással. Két perc 
alatt kiderül, mit tanult a beteg az 
asztma klubon, így nem kell ma
gyarázni. Ez például olyan metó
dus, ami nem egészen megszokott, 
de talán mások is értékelték. Per
sze hát nem olyan "botrányos", 
hogy újságba kerüljön, de harminc 
év után végre észrevették. Az sem 
átlagos, hogy rendkívül korszerű 
eszközökkel és módszerekkel, na
gyon pontos és gyors diagnoszti
kát tudunk végezni. így a már ki
dolgozott terápiás lehetőségeket 
jól tudjuk alkalmazni. Segít eb
ben, hogy megyei szakfőorvos
ként és a tüdőgyógyász társaság 
országos vezetőségi tagjaként is 
dolgozom. Ezt csak azért mon
dom, mert ma Magyarországon az 
osztályvezető főorvosok kezében 
van a jó és hatékony gyógyítás 
kulcsa, és ez csak menedzser típu
sú vezetőkkel képzelhető el. Ez 
ugyan nem tetszik nekem, mert

nem azért mentünk orvosnak, 
hogy a beteggel ily módon keve
sebbet foglakojzzunk. De ha a jó 

műszerekre, a 
megbízható 
leletekre és az 
igényes szak
mai munka 
eredményeire 
gondolok, az 
megvigasztal. 
A munkatársi 
kapcsolatok
ban persze vi
ták is vannak, 
de nálunk a 
szeretet és az 
őszinteség a 
jellemző. Ne

héz, legnehezebb magunkban ész
revenni a hibát, de valakinek fel 
kell rá hívni a figyelmet. Hogy ezt 
miként tesszük, az nagyon fontos. 
Kiválóak a kollégáim és még job
ban tudnak dolgozni, ha nem va
gyok itt...

- Mennyire igényli - tűri az or
voslás a természetgyógyászatot, 
a kiegészítő terápiákat és az 
egészségügyet segítő civil szerve
zeti formákat?

- Az emberiség sorsa és léte sze
rencsére kezdettől nem az orvos- 
tudománytól függ. Az élet az él és 
ezen az orvoslás időnként pofoz
gat. Nem mindig elég okkal va
gyunk büszkék magunkra, a tudo
mányunkra. Mindennek megvan a 
maga helye: az úszásnak és a ka
millateának is. De az orvoslásnak 
is! És ez nem mindig keverhető 
össze az előzőekkel. A tudomá
nyos alapú orvoslásnak hatékony
nak - ráadásul még költségérzé
kenynek is kell lennie a beteg és 
az egészségügy szempontjából is. 
Én nem adtam be - kollégáimnak

is megtiltottam-, hogy Celladamot 
adjanak. Ha gyógyszer lenne - ezt 
már a kutatóorvosok is bebizonyí
tották volna -, adnánk. Tehát egy 
asztmásnak gyógyszer helyett azt 
nem mondhatom, hogy ússzon. A 
sóbánya klímája nagyon jó, de az 
sem gyógyszer, csak ott nincs pol
len és parlagfű. Tudnia kell a ter
mészetgyógyásznak és az orvos
nak is, hogy mit tud a másik és 
nem egymás ellen, hanem egy
mást kiegészítve kell működniük. 
Helye van mind a kettőnek. Ezért 
kell az állami egészségügy mellett 
a mi alapítványunk is. Senki nem 
fog a mai világban könnyet hullat
ni, ha be kellene zárni akár a mi 
intézetünket is. Ezért olyat kell 
szolgáltatnunk, mint a kihelyezett, 
cégeknél végzett tüdő -vagy nő- 
gyógyászati rákszűrő program, 
ami így ebben a formában nem 
előírt állami kötelezettségünk. De 
nagyon fontos nekünk is, és azok
nak is, akikért csináljuk. Arra, 
hogy szegények vagyunk, nem ad 
senki pénzt. Ezért valami újat kell 
mindig kitalálnunk, amit támoga
tásra érdemesnek találnak.

- Közben a főnővér behozza a fő
orvos úr keserű piruláját, a heti 
gyógyszerrendelési listát. A sür
gősségi készletet mindig neki kell 
megröviditenie. Sanyarú mosoly- 
lyal mondja: rögtön közölnöm kell 
Frank Emil főorvossal, hogyha 
nem tudunk megalkudni, ebből 
kétezer forint az ő fizetését fogja 
terhelni...

Hát így dolgozunk. A pénzért is 
én felelek.

írta:
Kerényi György

B A L L A G Á S O K  ÉS F E L V É T E L IK  U T Á N
A grafológus töprengése a pályaválasztásról

Remélem, hogy nagyon sokak
nak sikerült megfelelő továbbtanu
lási lehetőséget találni, az iskola- 
választék bőséges. Abban biztos 
vagyok, hogy nem mindenki a sa
ját helyére, a személyiségének 
megfelelő pályára került-, ilyen 
vagy olyan okból. Egy sikertelen 
felvételi is hordozhat a végleges 
pályaorientációt elősegítő tanulsá
gokat. Ebben szeretnék most ötle
tet adni.

Többen szülői nyomásra indul
nak el egy pálya felé, mások pedig

valóban nem tudják eldönteni, mit 
is kezdjenek magukkal. Több mint 
hiba egy olyan divatos szakma felé 
ösztökélni a gyereket, amelyhez a 
szükséges adottságoknak nyoma 
sincs benne. Lehet ugyan fejleszte
ni a részképességeket, de azt a gye
reket, akinek semmi érzéke sincs a 
pénz, az anyagiak hajszolásához, 
semmiképpen nem lehet rávenni a 
gyűjtögetésre, a harcolásra. Ő nagy 
valószínűséggel a szellemi értéke
ket részesíti előnyben.

A gyerekek egyre önállóbban

döntenek saját sorsukról. A legtöbb 
baj akkor adódik, ha a szülő nem 
tudja, hogy a gyerek mindenkép
pen érzi, mi való neki.

Egy visszahúzódó végzős bizto
san nem fog ragaszkodni egy köz- 
szerepléssel járó pályához. (Záró
jelben jegyzem meg, hogy ő az, aki 
apró betűkkel ír, a kezdő nagybetűi 
sem igazán kiemelkedők, és eset
leg még egybeírtak is a szóval. Ha 
még gyenge írásnyomás is járul 
mindehhez, akkor meg kevesebb a 
valószínűsége, hogy vállalni fogja 
a kihívásokat.)

Ha valaki igazán gyakorlati pá

lyára való és kellő anyagi szemlé
lete is van, az nem fog vonzódni 
egy szellemi, a háttérben maradást 
igénylő pályához. (Ismét csak zá
rójelben fűzöm hozzá, hogy ő az, 
aki nagybetűkkel, erős írásnyo
mással ír, ráadásul jó a stressztűrő 
képessége is, nem ijed meg problé
más helyzetektől, esetleg még a 
törtetéshez is van adottsága.)

Itt szeretnék egy nagy felkiáltóje
let tenni, és jelezni, hogy a kudarc- 
élmények, a fölösleges félresiklá- 
sok ellen mennyit tehet az írásvizs
gálat, a grafológia. Az írásból kile
het szűrni a szorongást, az agresz-

sziót, ezek okait. Egy pályát vá
lasztó fiatalnak az adottságait fel
tárva, így önismeretét megerősítve 
életre szóló útmutatást lehet adni a 
grafológiai vizsgálat módszerével.

Szomorú tapasztalatom azonban, 
hogy nem közismert ez a lehető
ség, problémás esetekben is ritkán 
fordulnak grafológushoz. Biztos 
vagyok benne, hogy nagyon sok 
kérdőjel, bizonytalanság szűnne 
meg a pályaválasztás idején.

Vörös Júlia 
grafológus
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Negyvenhat év nem kis 
idő! Pécsi Györgyné - Eszter 
nővér - ennyi éve szolgál az 
egészségügyben. Igaz, 1991- 
óta hivatalosan nyugdíjas
ként, de hát erről legfeljebb 
a felettesei tudnak, a bete
gek nem: türelme fogyhatat
lan, kedélye állandó. Ottho
nában, a széchenyivárosi kis 
tip-top egyszobásban fogad, 
hogy beszélgessünk nem 
mindennapi életpályájáról. 
S mit tesz Isten, kiderül, 
Nagykőrösről ismerjük egy
mást. Előcitáljuk a régi em
lékeket, jókat, rosszakat, a 
közös ismerősök sorsát te
kintjük át, hány jó ember 
távozott el barátaink közül, 
ki hová került, ki mit tud ró
la? Lehet, hogy napokig is 
folytathatnánk, gyerekeink, 
unokáink tudnák megmon
dani, mennyit képes csapon- 
gani két női személy, ha eny- 
nyi a közös témája!?

Azért témát váltunk, és 
Hódmezővásárhely, Eszter 
szülővárosa kerül terítékre. 
No, ebbe is jól belekapunk! 
A városnév hallatán vájtfülű 
irodalmároknak már felsej
lik valami kuriózum, ugye? 
Segítek. Esztert ki tanította 
magyar irodalomra és 
nyelvre? Igen! Németh 
László. Aki, márcsak a neve 
után is kedvelte a szorgal
mas diáklányt (egyik regé
nyének főszereplője is ezt a 
nevet viselte). Az a másfél 
év, amikor Németh László 
tanár úr Melé járt" csodála
tos volt. Emlékeiben ma is él 
a tanár úr szomorú szelídsé
ge, hatalmas tudása, az iro- 
dalomszeretete, az a követ
kezetesség, amellyel rányi
totta lelkűket a felismerésre, 
mit jelent a magyarság, az 
anyanyelv minden magyar 
számára. Eszter meghatot- 
tan emlékezik több tanárá
ra, de még az óvónőjére is,

Eszár nover 
- a megyei kórház 

időhelosztályának 
vezető főnővére

aki nem volt más, mint An
tal Imre édesanyja. A kis 
Imrével óvodai pajtások vol
tak, mindössze fél évvel volt 
idősebb Eszternél. Innen 
csak egy bakugrásnyi arra 
terelni a szót, hogy azok a 
régi pedagógusok milyen 
színes egyéniségűek voltak 
(és gyerekek is mások, ki 
tudja?). Még egy ugrás, az
tán az egészségügy mai álla
potát taglaljuk, természete
sen minden keserű megálla
pítás után kijelentve, hogy 
azért van kivétel. És talá
lunk is annyi példát, orvo
sokról, akik az emberségük
ben is nagyszerűek, nem 
csak a szakmájukban. Szó
ba kerül a pénz, de csak úgy 
mellékesen, a házasság, a 
válás, gyerekek, unokák. Az 
újrakezdés nehézsége, az ál
dozatvállalás, és.annyi min
den női gond. És elmorfon
dírozunk azon, hogyha újra 
kezdenénk, elkövetnénk-e 
azokat a butaságokat, ami
ket bizony... És jót derü
lünk azon, hogy a mostani 
eszünkkel se lennénk talán 
okosabbak.

Következzék itt most Esz
ter nővér története, ahogy 
maga papírra vetette, abból 
az alkalomból, hogy a me
gyei kórház az ápolónők 
nemzetközi napjának neve
zett ünnepére felkérték 
"előadónak”.

Fogadják az olvasók is az
zal a szeretettel, amellyel 
Eszter nővér fogadta az évti
zedek folyamán betegeket, a 
gyógyulásban reménykedő
ket, a csüggedőket.

■ H n

Avagy, egy ápolónő emlékezései 
közel fél évszázad távlatából.

A kisnővér gondosan megigazítot
ta ünneplő egyenruháját és még 
egyszer átfésülte enyhén hullámos 
haját. Fehér kesztyűjét már útköz
ben húzta fel, mikor elindult felso
rakozni évfolyamtársai közé, az Ál
lami Betegápolóképző Intézet dísz
terme elé.

Az intézet és a kollégium össze
forrt egységet alkotva működött 
együtt és akkor tartotta 63 sikeres 
vizsgát tett növendéke diplomaosz
tó ünnepségét.

A kisnővér kevésbé örült évfo
lyamtársainál, hogy letette a két 
szigorú év, a 36 kollokvium és a ne
héz képesítővizsga nyomasztó ter
hét. Hangja nem csuklott el az eskü 
szövege alatt és talán kezét is kö
zömbösen nyújtotta a vizsgaelnök
nek mikor neki mondta, hogy "ápo
lónővé fogadom".

Ha kívülálló lett volna az ünnepet 
gyönyörűnek látja, de ő gyógysze
rész és nem ápolónő szeretett volna 
lenni.

A lemondás valószínű már ott és 
akkor megpecsételődött, mikor 
másféléves korában egy orvosi mű
hiba miatt édesanyját elveszítette. 
A szerető, de a nevelőanya által be
folyásolható apa mellett, ette a fél
árvák keserű kenyerét. Csak a 
nagymama féltő gondoskodása és 
aggódó szeretete jelentette számára 
a családi tűzhely melegét és hosszú 
beszélgetések után onnan segített 
elmenekíteni unokáját korenge
déllyel, az Ápolónőképző Intézet
be. A diplomaosztásra is O jött el az 
édesapával és az O szeme csillogott 
mindenki szeménél jobban, mikor 
átadta ápolónő unokájának kertje 
legszebb virágaiból kötött virág
csokrát.

A nővér a friss diplomával még 
nem ismerte magát, de fülében 
csengett az ünnepi zárszó. "Semmi 
nem lehetsz, ha nem tudod, hogy ki 
vagy". A pályakezdés előtti néhány 
gondtalan napját töltötte még a csa
láddal, mikor a nagymama feltette a 
jól ismert kérdést. "Kislányom me
gyünk a templomba"? Igen, volt a 
válasz és kéz a kézben, mely akkor 
talán szorosabban kulcsolódott ösz- 
sze mint valaha, érkeztek meg és 
foglalták el megszokott helyüket a 
templomban. Mindig olyan kedves 
volt számukra ez az együttlét, de 
most valami mást, valami fontosat 
tartogatott és valóban. A nagymama 
megfogta unokája kezét, szorosan 
magához húzta és feltört belőle a 
kérés, az útravaló. "Kislányom itt 
kérlek meg téged imádkozzál és so
kat dolgozzál, fogadj el mindent 
úgy ahogy rendeltetett és a szeretet 
soha ne fogyjon ki belőled".

A nagyváros kórházába csak egy 
végzős ápolónőt kértek. Oda kapta 
meg pályázatát a nővér és ott fog
lalta el a kórház igazgatója - egyben 
a sebészet főorvosa - által kijelölt 
helyét a sebészeti osztályon. Jól 
megalapozott gyakorlattal az sem 
jelentett neki problémát, hogy a 
délutános nővér balesete miatt az 
első munkanapot hosszúnapozással 
kezdte.

A hetek és a hónapok múlásával 
arra lett figyelmes, hogy amit csinál 
az egyre kedvesebb neki és egyre 
magabiztosabb. A kórház melynek 
lüktetésébe belekerült úgy élt mint 
egy nagy család. Mindenki ismert 
mindenkit és bár őt nagyon fiatal
nak tartották, munkájáért elismer

ték és a betegek szerették. Már szí
vesen használta az egyenruhát, a 
zörgősre keményített köténnyel és a 
dobozfítyulát egy fekete csíkkal, 
ami szakképzettségéről tanúsko
dott. Az osztályvezető főnővérről 
méltán vehetett példát. Rikítóan fe
hér hátulgombolós köpenyét na
ponta cserélte és fekete haját ékesí
tő két fekete csíkkal ellátott fityulá- 
ját mely rangját meghatározta, 
büszkén hordta.

A főnővér kemény volt és szigorú. 
Megkövetelte a pontos és jó mun
kát, a rendet és a fegyelmet. Min
dent észrevett, mindenről tudott, 
nevelt és feddett.

A beosztásához kellett alkalmaz
kodni, de a programhoz beosztást 
kérni, szinte lehetetlen volt.

A nővér a tanulóévek alatt meg
szokta a klinikák fegyelmét és 
rendjét, éppen ezért főnővére miatt 
nem lázadozott, inkább tisztelte és 
felnézett rá. A kórházból egyszer 
már elküldött, de visszahívott apá
cákkal együttdolgoznia felemelő 
érzés volt. Ok akik szakmai tudá
suk mellett még hitbéli segítséget is 
tudtak nyújtani, az a betegápolás 
non plusz ultrája volt. Abban az 
időben az általános és a baleseti se
bészet még együvé tartozott és jel
legénél fogva rengeteg munkát 
adott. A nővért a munka nem fá
rasztotta sőt edzette és erőt talált a 
sok feladatban.

Kikapcsolódását megtalálta a kór
házi néptánccsoportban, színját
szásban és a sportban.

Hazaküldött leveleiben pedig 
mindenről beszámolt és írta, hogy 
az útravalót igyekszik betartani.

Akkor öröm volt a kórházban élni 
és dolgozni, de sajnos mindent ösz- 
szezavart 1956 rettenete, ami egy 
reggeli műszakkal kezdődött.

Rengeteg sérültet hoztak lyukas 
koponyával, csonkolt végtagokkal 
átlőtt testtel. Folyt a vér és mennyi 
fiatal és védtelen idős ember. A sé
rültek ápolása és ellátása mindenkit 
kizsigerelt. Zsibbadt a láb és kiszá
radt a száj és nem volt a műszaknak 
vége, de ott ki gondolt arra. Orvo
sok - nővérek megfeszítő ereje hon
nan jött, mikor a nővér is csak dol
gozott és nem imádkozott.

Majd az összemosódott nappalok 
és éjszakák után csend lett és végre 
fölfelé nézhetett. Mi végre a véron
tás, a sok értelmetlen halál, a rok
kant túlélő és Erzsiké a 16 éves kis
lány, aki menekülés közben a vonat 
alá került és térd fölött mindkét lá
bát elveszítette. Édesapja másnap 
zsákban hozta a csonkokat. "Varr
ják vissza a kislányom lábait"-, kér
te a doktorokat.

A nővér úgy érezte szívében is so
ha be nem gyógyuló sebet kapott és 
megingott. Sokat vívódott, hogy el 
kell hagynia az ápolónői pályát, 
hisz az a közelmúlt olyán sok ször
nyűséget hozott. Ám otthonról és 
munkahelyén is sok szeretetet és 
bátorítást kapott, így érzéseit rend
be rakva tovább dolgozott.

Majd egy nagy szerelem, melyből 
házasság lett, szeretett kórházából 
egy másik város kórháza felé irá
nyította.

Miközben elkezdődött a több évti
zedes megnyomorító intézkedések 
sora, fél év múlva főnővérré léptet
ték elő. Nem szívesen vált meg a 
közvetlen betegágytól, de a felada
tot megtiszteltetésnek tartotta, ma
gát már jobban ismerte, így a meg
bízást elfogadta. Új célok, új fel

adatok, kiterjedtebb felelősség na
gyobb elvárások nehezedtek rá és ő 
úgy érezte, hogy bírja. Ezek is szép 
évei voltak. Különösen az tette szí
nessé, hogy gyakran hívták műtőbe 
asszisztálni és ettől kezdve vonzot
ta a műtő varázsa. Pár évre család
jával másik városba költözött, ahol 
a Véradó Alközpont képesítés nél
küli műtősnője lett. Itt már nem ér
telmetlenül folyt a vér és örömmel 
szúrt naponta 3-400 véradót is akár, 
a segítés nagyszerű adományáért. 
Ügyeletben sokat fohászkodott, 
hogy a Coombs próbát pontosan 
határozza meg, hogy az általa ki
adott telet mely az újszülött vércse
réjét jelentette, 100 %-os legyen.

A kórházakat mindig tisztelte, de 
abban az intézetben különösen 
meghatotta valami. A folyosókat 
járva zománcos táblákon Petőfi 
idézetet talált.

"Lábbújj hegyen lassan járjatok, 
durva zajt ne üssön ajkatok".

Igen, milyen fontos a csend és a 
nyugalom a segítés, a kórok házá
ban. Előző helyére visszatérve 
örömmel értesült műtősnői beisko
lázásáról. Ismét új tanok, új ismeret 
lehetőségei tárultak fel, valamint a 
bizalom jele. Óh az az Ápolónő- 
képző Intézet, az a megszépítő 
messzeség! A nagy tanítóktól ka
pott alapok, az új ismeretekkel bő
vült tudás, a hozott útravaló, a kiér
demelt megbecsülés egyre inkább a 
véletlenül választott pályához kö
tötte a nővért.

A húsz műtőben eltöltött év szép
sége, az eredményes munka öröme, 
kellemes emléke, a vesztesség fáj
dalma maradandó, nyomasztó érzé
se maradt.

Nem feledtette a múlt annak az if
jú anyának szépséges arcát sem, aki 
három lövés miatt sokkos állapot
ban feküdt ügyeletben a műtőaszta
lon és utolsó szavaival kicsi fiáról 
szóban végrendelkezett. Valóban 
végrendelkezett, mert a fontossági 
sorrendben végzett kismedencei 
műtétnél a megfeszített emberi tu
dás, a némán mormolt imádság már 
nem segíthetett.

Még is az a műtő, az a másvilág, 
az elkülönítettség, ahol kívül marad 
a család és a világ minden kis és 
nagy bajával, ott ahol csak az az 
egy ember marad fontos aki megad
ta magát szívesen vagy kénytelen a 
megoldást nyújtó emberek csapatá
nak, az egy csoda.

A kórház szervezeti átalakítása 
miatt a műtéti lehetőségek másik 
városba kerültek és a nővér főnővé- 
ri 'beosztásban dolgozott tovább. 
Ekkor az egészségügyben már fel
tűnt a struktúraváltás és a minőségi 
betegápolás előre vetette árnyékát. 
Ez az ápolónői munka minőségére 
nézve nem volt kétséges.

A pálya egyre szebb most már 
csak ezt kell csinálni, a megkezdett 
úton tovább kell lépni. A nővér csak 
ment és ment miközben végezte a 
feladatát.

Már jól ismerte önmagát és tudta, 
hogy kicsoda. Elérkezett nyugdí
jaztatásakor szívesen tett eleget 
igazgatója kérésének, hogy dolgoz
zon tovább. Most már annak is sok 
éve mikor hívást kapott abból az in
tézetből, amelyikben mint kezdő 
nővér dolgozott. A felajánlott meg
tisztelő megbízást elfogadta és je
lenleg is ott dolgozik. Az intézet 
már túlnőtte eredeti nagyságát, már 
nem olyan családias a légkör mint 
akkor régen volt, de a régi kórház

nak még mindig nagy a varázsa. És 
milyen csodálatos a nővér számára. 
Az Alfa és az Omega. A kezdet és a 
vég.

Óra et labora. Imádkozzál és dol
gozzál.

Nem latinul, magyarul hangzott el 
a kérés, a templom csendjében.

Talán az ősi ösztön az élet tapasz
talata szerint. Óh, a pályára terelge
tő és jó útravalót adó drága nagy
mama.

A nővér imádkozott és dolgozott, 
de volt idő mikor csak dolgozott és 
nem is imádkozott. Idejét elvette a 
munka, vagy elnyomta a pihentető 
álom. Lehet, hogy csak felnézett 
még erőt és bátorítást kérve.

Házasságáért 
hiába imádko
zott. Köteléké
ből kilépni nyu
galmat jelentett 
és mindenért 
kárpótolta az 
élet. Boldog mi
kor négy elraga
dó unokájával 
együtt kilencen 
ülnek az asztal 
körül.

Imádkozott és

dolgozott és pontosan tudja, hogy 
egyiket sem szabad abbahagyni.

Akkor ott az Úr 1953. esztendejé
nek március havában nem örült a 
vizsgabiztos kézfogásának. Ma már 
az élet nyújt neki kezet közel fél év
század távlatából, amit tisztelettel 
megköszön és titkon reméli talán 
megérdemli.

A nővér nem törekedett filozófiai 
mélységekre. Most itt áll Önök 
előtt és elmondja, hogy az ápolónői 
pálya ajándék volt számára és hogy 
a múltja átöleli a jelent és a jelen a 
múltját.

Ajánlom mindenkinek nagy sze
retettel egy ismeretlen szerző "Ta
nítás" című versét:

TANÍTÁS
Aki szeret, varrd fel annak szakadt gombját, 
mert könnyen meglehet, hogy felvarrja más.
Aki szeret, hallgasd meg baját, gondját, 
mert könnyen meglehet, hogy meghallgatja más. 
Aki szeret, azzal szelíd légy, s ne goromba, 
mert könnyen meglehet, hogy megsimítja más. 
Aki szeret, szeresd és öleld meg naponta, 
mert könnyen meglehet, hogy megöleli más, 
és akkor hidd el, nem ő a hibás.
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Nem kényszer, érdekünk az együttműködés
'Kijtér:
-  Lassan lezárulni látszik az egyetemi - fais

kolai integrációs folyamat első fázisa, és a ku
tatóintézeti hálózat átalakítása. Ezekről kér
deztük kerekasztal-beszélgelés keretében há
rom kecskeméti, eddig is jól együttműködő ag
rárintézmény vezetőjét.

dr. Lévai Péter, a Kertészeti Főiskola fő
igazgatója:

- Kecskeméten a három főiskola végül is 
2000. január l-jével létrehozza a kecskeméti 
főiskolát. Most, ennek ütemterve miniszteri 
rendeletben van szabályozva. Ez azt jelenti, 
hogy meghatározott időpontokra el kell készül
nie az integrációs feladatokkal a karoknak. En
nek első lépése lesz egy előkészítő testületnek 
a létrehozása, amit a főiskolai kar tanácsa meg
választott. Az előkészítő testületnek két oktató 
tagja van, a hallgatóságot a hallgatói önkor
mányzat elnöke képviseli, valamint a főigazga
tó hivatalból tagja.

E testület feladatai közé tartozik a különböző 
szabályzatok az elkészítése, az együttműkö
dés a kidolgozása, szoros határidők figyelem- 
bevételével. Az intézményfejlesztési, valamint 
az ehhez szorosan kapcsolódó beruházási ter
vet már közösen készítettük el a másik két in
tézménnyel, a Gépipari és Automatizálási Mű
szaki Főiskolával, valamint a Kecskeméti Ta

nítóképző Főiskolával.
Épp ma fog egy világbanki szakértő a főisko

lára érkezni, aki megtekinti, ellenőrzi, hogy 
mire kértük ezeket a pénzeszközöket. Hogy 
valóban reálisak-e a célkitűzések, illetve kör
nyezettudományi tanszék miként lesz kialakít
va. Ez a tanszék a főiskolai karhoz tartozik, vi
szont a másik két intézmény részére is végez 
oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevé
kenységet. Magyarul közös tanszék lesz, itt a 
botanikus kert területén.

Az integrációtól mi azt várjuk, hogy itt 
Kecskeméten továbbra is stabil kertészeti és 
főiskolai kar működik, folytatva annak a szel
lemi potenciálnak a fejlődését, azt a kutatási és 
szaktanácsadási hátteret, ami az intézményben 
jelenleg is biztosított. Az együttműködésben 
megpróbáljuk kihasználni azokat a lehetősége
ket, ami a három főiskola szellemi erejét alkot
ja, kihasználni azt a háttér struktúrát, ami ren
delkezésre áll. Várhatóan hosszú távon első
sorban a régióban, de országos szinten is - ne
künk ezen kívül van nemzetközi kapcsolat- 
rendszerünk külföldön is: oktatunk például 
Szlovákiában- működünk. Megőrizzük azt a 
nagyon komoly kapcsolatrendszert, ami a Ker
tészeti és Élelmiszeripari Egyetem karaihoz fű
ződik. Az egyetem január l-jével megszűnik, 
viszont a karok, a gödöllői Szent István Egye
tem karai lesznek.

A társ-kutatók között korábban is nagyon 
szoros volt a kapcsolatrendszer. Ez vonatkozik 
mind a zöldségkutatóra, mind pedig a szőlé
szeti kutató intézetre. Én még a helvéciai tele
pet is szeretném kiemelni, és nem szeretném

kihagyni a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakkö
zépiskolát és Szakmunkásképző Intézetet sem. 
A főiskolai karnak eddig is valójában széles 
körű kapcsolatrendszere volt, az oktatásban, 
kutatásban szaktanácsadásban, rendezvények 
szervezésében. A közeljövőben egy borászati 
pince megvásárlására is sor kerül, amelyet a 
három intézmény: a kutatóintézet, a szakkö
zépiskola és a főiskola ködösen működtet 
majd.

Vannak gyakorlati oktatások, amiben a kuta
tóintézetek munkatársai eddig is részt vettek. 
Következnek a záróvizsgák, itt a bizottságok 
tagjaiként is tevékenykedni fognak. Bizonyos 
gyakorlatokat az intézmény kint szervez meg 
és kutatási pályázatokban veszünk részt. Tehát 
én pozitívnak és felhőtlennek ítélem meg ezt 
az együttműködést.

Ha a vidékfejlesztési intézet megvalósul, az
zal kapcsolatban is vannak különböző elképze
lések. Pontosan még nem tudjuk, hogyan fog 
működni, de ebben az intézetben az agrárpro- 
filnak a biztosítása részünkről megoldott lesz. 
Ebben már nemcsak a főiskolai karnak, hanem 
a kecskeméti főiskola karainak is jelentős fel
adatai lesznek. Én azt hiszem, hogy ezt az 
együttműködést többek között az is elősegíti, 
hogy nemrég a polgármester úr a magisztrátu- 
si feladat ellátására is felkért. Ez nagy megtisz
teltetés, ami azt jelenti: az intézmény munkájá

ra, tevékenységére szükség van, amit a város 
fejlesztési feladatának tekint, úgyhogy termé
szetesen ebben partnerek vagyunk. Én azt hi
szem, hogy itt a szakma, a mezőgazdaság, a 
kertészet jövője szempontjából, az európai uni
ós csatlakozás küszöbén nagy feladatok fognak 
hárulni mind a négy intézetre külön-külön, de 
együttesen is.

“K ijtér
Úgy tudjuk többé kevésbé stabilizálódni, 

rendeződni, kialakulni látszik az intézetek stá
tusza. Melyiköjük, hogyan értékeli a saját hely
zetét, lehetőségeit egyrészt a szakmai területen, 
másrészt pedig gazdasági vonatkozásban.

dr. Bittsánszky János, a Zöldségtermeszté
si Kutatóintézet Rt. vezérigazgatója:

Mint ahogy a felvezetőben is egyértelművé 
vált, hogy a zöldségkutató intézet egy nagyon 
nehéz időszakon van, - és ezt nagyon hangsú
lyozni szeretném - túl egy érdemi átalakulási 
folyamatnak. Ha nem is a végén, de igen csak 
a vége felé járunk. Ez a hajdanvolt kutatóinté
zetnek egy drasztikus és radikális átalakulását 
eredményezte. A lényege az, hogy még a ’80-as 
évek végén is egy általános ágazati kutatóinté
zet volt. Közel 500 munkatársa volt (természe
tesen nemcsak Kecskeméten, hanem az ország 
különböző pontjain) és ez az átalakulás során 
oda tendált, hogy egy 100 fős intézményről be
szélünk. Továbbra is négy kutató állomása van 
az ország különböző pontjain, de így a négy
ben összesen dolgozik 100 munkatárs. Az álta
lános ágazati kutatóintézeti feladatokból gya

korlatilag egy vetőmag kereskedői ház kezd ki
alakulni. Ez azt jelenti, hogy a zöldségnemesí
tés, tehát fajta-előállítás ennek az új fajtáknak 
és a meglévő fajtáknak a vetőmag előállítása, a 
vetőmag feldolgozása és ennek kereskedelme 
tulajdonképpen ma az intézetnek a profilja.

Az intézmény egyszemélyes tulajdonosa - 
annak ellenére, hogy részvénytársaságról van 
szó, - ma is száz százalékban az állam. A tulaj
donosi jogokat a Földművelésügyi Minisztéri
um gyakorolja. Ennek az átalakulási folyamat
nak a kialakulásához és lezajlásához természe
tesen a minisztériumnak igen jelentős szerepet 
kellett vállalnia. Konkrétan anyagi szerepet, 
ami a beruházásokban érezhető, tehát egy vi
lágszínvonalú vetőmag tisztítóüzem és egy vi
lágszínvonalú vetőmag csomagoló üzem ala
kult ki az intézet területén. így gyakorlatilag 
elérte az intézet, hogy meghatározó szerepet 
játszik ma a zöldség vetőmag piacon. Noha va
lószínűleg mindenki látja, hogy az utóbbi húsz 
évben olyan mérhetetlen konkurencia alakult 
ki ezen a területen a külföldi cégeknek, a nagy 
világcégeknek a betelepülésével Magyarorszá
gon, hogy ebben helyt állni bizony nagyon ke
mény feladatnak látszik. Ez kényszeríttette 
igazából rá a zöldségkutatót is, hogy a vető
mag ágazat teljes vertikumát, a nemesítéstől az 
értékesítésig egy kézbe vegye hasonlóan a vi
lágcégekhez.

Jelen pillanatban a zöldségkutató intézet 
kénytelen volt beszűkíteni a fejlesztő tevé
kenységét is, jelen pillanatban ma öt nagy 
zöldségfajnak van érdekelt nemesítés oldalá
ról. Itt viszont nagyon erősen erősíti a nemesí
tő tevékenységet, tehát komoly fejlesztések és 
személyi fejlesztések is folynak. Ez az öt faj a 
paradicsom, zöldpaprika, zöldborsó, vörös
hagyma és az uborka. Szerény mértékben van 
még egy hatodik faj is, de ez hangsúlyozottan 
szerény mértékben, a konzervipari zöldbab, 
hangsúlyozottan csak a sárgahüvelyű zöldbab
okról beszélünk. Hozzá kell tenni, hogy ma az 
elmúlt két évnek az eredménye folytán már 
odajutott az intézet, hogy foglalkozik a gondo
latával, hogy új fajokat felvesz a nemesítési 
palettájára. Még nem dőlt el, hogy mit, de a pi
ac igényének megfelelően valószínűleg új ne
mesítési olyan fajokról van szó, amelyekről 
eddig nem.

Ez nem üzleti titok, hanem szakmai és piaci 
döntés kérdése, mert szakmailag nem dőlt el az 
egész dolog. Ez egy egészen más helyzetet igé
nyel a ZKI részéről. A piaci megítélés egyértel
művé vált előttünk: nemesítő intézet csak a 
magyar piacra nem képes dolgozni, nem tud 
megmaradni. Tehát mindenképpen kitekintés
sel kell dolgoznunk, itt elsődlegesen természe
tesen jön a Kárpát-medence, mint potenciális 
piaci lehetőség, de minden körülmények kö
zött távolabbra is kell gondolkoznunk és a bal
káni háború ellenére. Egészen Törökországig 
gondolkodunk a piaci pozíciók szerzésében és 
ez nemcsak gondolat, hanem már bizonyos 
kapcsolatrendszereink is vannak.

Elég jól alakultak az elmúlt időszakban ép
pen Szerbiával a kapcsolatok. Sajnos ezek 
most a háborúra tekintettel bizonyos mértékig 
leálltak, de remélhetőleg most újból indulhat
nak. Nagyon erősödő kapcsolataink vannak 
Szlovákiával szépen alakulnak Horvátország
gal. Bizonyos tapogatózások és kapcsolatfel
vételek történtek fajtabejelentés címen Ukraj
nával. A környező országokba, úgy tűnik sike
rült pozíciót nyerni és ugyanakkor bizonyos 
nemesítési együttműködések alakulnak uniós 
országokkal, nagy világcégekkel. Olyan terü
leten, amelyek eddig nem voltak aktívak, tehát 
ez lehetőséget nyújt, főleg az uniós csatlakozás 
után, hogy az uniós piacokon is szerepet nyer
jünk.

Tulajdonképpen az ZKI működésével, a je
lenlegi működésével ennyit lehet dióhéjban el
mondani. Mindenképpen a kecskeméti kapeso- 
lódásokra szeretnék kitérni és itt egy kicsit az 
álmaim vagy a reményeim egy kicsit meré
szebbek, mint ahogy a főigazgató úr mondta. 
Éppen az integrációs folyamattal kapcsolato
san én úgy érzem, hogy a Budapesti Kertésze
ti Egyetemnek a jelentősége, a súlya bizonyos 
mértékig csökkenni fog. Ebben a helyzetben 
én nagy lehetőséget látok a kecskeméti kerté
szeti, oktatási és kutatási centrumnak a kiala
kulásában, épp az egymásra utaltsággal és a 
főiskolának a hosszú évek óta nagyon gyakor
lat centrikus oktató tevékenysége kapcsán. 
Úgy gondolom, hogy az újjáalakuló és kiala
kuló agráriumban ennek sokkal nagyobb jelen
tősége van, mint talán föl tudjuk mérni. Termé
szetesen, ha ehhez bizonyos kormányzati el
képzelések is csatlakoznak. Azt mondom, 
hogy reménységek is vannak. Mert az egész 
vidékfejlesztési centrumnak az ötlete, ami itt 
kialakulóban van, az egyértelműen ezt tá
masztja alá. A főiskola, a két kutatóintézet 
ugyanúgy Helvéciával és a szakközépiskolával 
együtt, olyan kertészeti bázis alakulhatna ki 
Kecskeméten, ami messze túlmutat a jelenlegi 
főiskolai integráció keretein. A vetőmag keres
kedő házi funkciók mellett szaktanácsadói be
mutató gazdaság vagy kísérleti telep alakuljon 
ki. Erre a főiskolával közösen lehetőségek 
adódnának.

Sajnos, itt fel kell vetni, hogy a régión belül, 
tehát a Bács, Békés, csongrádi régión belül is 
kicsit feszültségek vannak. Ezt a kertészeti 
centrumot úgy tűnik, hogy Szeged is szeretné 
magának megnyerni. A szegedi 
Gabonatermesztési Kutatóintézet erős akciókat 
folytat azért, hogy a kertészetet is valahogy 
magához édesgesse. Nem igazán tudja az em
ber, hogy most a politikának ilyen tekintetben 
milyen elképzelései vannak, mindenesetre 
szakmai oldalról nem nagyon látszik indokolt
nak. Egy szó, mint száz, rendkívül nagy lehe
tőségeket látok főleg a kertészet területén a 
Kecskemét központú szakmai bázisnak a ki
alakulásában és ezen részemről rendkívül min
dent szeretnék elkövetni.

Dr. Botos Ernő, a Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet főigazgatója

Én három dologról beszélnék: az intézet elő
ször, utána néhány kutatásszervezési kérdés, 
és a kecskeméti integrációról.

Ami a kutatóintézetet illeti, egy konszolidá
ciós időszakon van túl. Ez a következő dolgo
kat jelenti. Ezzel a héttel a kilenc éve halmo
zott, utóbbi években csökkenő, mindennemű 
adósságállománya megszűnik., tehát pénz
ügyileg teljes konszolidáció következett be. A 
másik, hogy három telepről két telepre költö
zünk és Miklóstelep felújítása ebben az évben 
biztos befejeződik. A másik Katonatelep, tehát 
két telepen fogunk dolgozni. Ez a második ele
me a konszolidációnak. A harmadik, hogy je
lentős létszámcsökkentés után 70 fős a létszá

munk, de ebben a 15 kutató megmaradt és 
ebből kilenc akadémiai minősített. Ami talán 
azért fontos, mert az országos kutatóhálózat
ban van összesen 13 akadémiai minősített, (eb
ből van 9 Kecskeméten). Ha a szőlő, bor 
területén az egyetemi akadémiai minősítetteket 
vesszük, akkor az ország minősített kutatóinak 
fele Kecskeméten van. Ez egy nagyon nagy 
potenciális erő.

Annyiban különbözünk a ZKI-tól, hogy mi 
azt hiszem soha nem lennénk képesek ennyire 
piacosodni, mert az ültetvény kultúra jellege 
nem teszi lehetővé, hogy olyan gyorsan meg
forgassuk a pénzt, mint ők.

Ezek a szervezeti, illetve kutatásszervezési 
problémák. Az egyik probléma az, az, vélemé
nyem szerint, hogy a kertészeti ágazaton belül 
ahány kutatóintézet van. az annyi formában 
dolgozik. Tehát a gyümölcs, a zöldség, a 
gyógynövény, a szőlő, ezek teljesen esetlege
sen más formában, más finanszírozásban. Ezt 
ennyire nem indokolja az intézetek profilja, 
jellege. Valamiféle egységesítés jó volna a kor
mányzat részéről, mert azért ez egy nagyon pi
ci ország, amiben az erőforrásokat, erőket va
lamennyire egységesíteni kellene.

Azt hiszem, akik itt ülünk az asztalnál, ezen 
az oldalon, mindannyian hiszünk abban, hogy 
az uniós csatlakozás kapcsán a kertészeti ága
zatnak kiemelt lehetőségei vannak. Ilyen 
szempontból is kell a dolgokat nézni.

Tanácsot adunk és harmadsorban oktatunk, 
mondjuk itt a főiskolán vagy Pesten. A zöldsé
gesek elsősorban termelnek és szaktanácsot 
adnak elsődlegesen. Mi azt mondjuk, hogy egy 
kutatóintézetnek elsősorban kutatni kell, má
sodsorban szaktanácsot, harmadsorban oktatni, 
tehát ez a mi hierarchiánk jó, de ezt elég nehe
zen tudjuk ily módon fenntartani.

A harmadik kutatásszervezési probléma az 
az, hogy az állam nem nagyon tudja eldönteni 
- és ez a kertészeti kutatóintézetekre tartozik -, 
hogy ágazati kutatóintézeteket, hálózatokat 
hozzanak létre vagy regionálisakat. Tehát ez az 
a kérdés, hogy ezek együttműködjenek vagy 
nem. Szerintem két megoldás van: az ágazati 
kutatóintézet nagyon hatékony, mert csak az 
ágazatnak dolgozunk, összehangolt progra
mokkal. A 13 minősített kutató nem sok, ezt 
össze kell fogni, munkát nyújtani stb. Most 
úgy néz ki, hogy ezt valami miatt nem favori
zálja a kormányzat és ahogy a zöldségeseknél 
is, időnkét hol szétszednek, hol összetesznek. 
Ez eléggé rombolja a szervezetet, rombolja a 
munka hatékonyságát.

A másik megoldás, ami a világon is nagyon 
sok helyen létezik, hogyha regionálisan szer
veződnek ezek a kutatóhelyek, akkor Kecske
mét egy nagyon speciális helyzetben van és itt 
lehet az integrációra rátérni. Tudniillik itt 
olyan bázis van, amit hogyha regionálisan 
szerveződünk,, akkor nem lehet nem együtte
sen kezelni, még akkor is, ha jelen pillanatban 
ennek akadálya a felügyeleti megosztottság.

Viszont, hogy hosszú távon a főiskolák in
tegrációjának akkor van értelme, ha ez az in
tegráció egyetemi fokozattá válik, három, 
négy, öt év múlva. Ez az egyik, a másik pedig, 
ha nem ágazati kutatóhálózatok alakulnak ki, 
akkor ezek a kutatóhelyek is részét képeznék 
ennek az egyetemi konglomerátumnak, mint 
ahogy a világon ezek az egyetemi helyek ezt 
meg tudják csinálni.

Tehát valahogy én így tudom elképzelni ezt a 
fajta jövőt, amiben Kecskemétnek olyan szere
pe lehet - amit kollegáim is mondtak - hogy a 
megcsappant vagy csökkenő, megtizedelt bu
dapesti kertészeti központból nagyon sok funk
ció lejöhetne ide Kecskemétre.

(folytatjuk)

Magyar Napok a Kertészeti Világkiállításon - Kunming, Kína
A Kertészeti Világkiállítás szervezésé

nek magyar vonatkozása, hogy a kiállí
tásról szóló döntés korábban éppen Bu
dapesten született meg. Az EXPO-t "az 
ember és a természet - útban a XXI szá
zad felé" téma mentén szervezték meg. 
87 ország és nemzetközi szervezet vett 
rész a kiállításon és Kínából minden tar
tomány, régió és helyhatóság képvisel
tette magát, valamint Macao és Hong- 
Kong is. 5 fedett csarnok és 3 kiállítási 
régió 218 hektáron feküdt el.

Kunming csaknem négymillió lakosú, 
1500-2800 méter magasan fekvő, igen 
gyorsan fejlődő város. Délen a Diancsi 
tó, északról a hegyek határolják.

Kunming Yunnan tartomány fővárosa. 
Yunnan tartomány Kína dél-nyugati ha
táránál fekszik. A tartományban 41 mil
lió ember él 26 etnikai csoportnak ad

otthont, egzotikus a történelmük és vál
tozatos a kultúrájuk. Éghajlata szubtró
pusi, valóságos botanikai kincsestár ta
lálható itt, egész évben virágzó virágfló
rával. A magyar standon a bemutatott 
"kertek" a következők voltak. Díszítő 
kert (dísznövény), gyógyító kert 
(gyógynövény), iható-kert (bor}, édes
kert (gyümölcstermesztés), ehető-kert 
(zöldségtermesztés) és vetőmag-kert. A 
nemzetközi sajtótájékoztatót dr. 
Torgyán József mezőgazdasági és vi
dékfejlesztési miniszter tartotta a kb. 
hatvan fős újságírói hallgatóság előtt.

Kiemelte a határtalan lehetőségeket, 
amelyek a kínai-magyar mezőgazdasági 
kereskedelemben és együttműködések
ben rejlenek. Bejelentésre került, hogy 
2001-ben hazánkban lesz a gyógynö
vény világkongresszus.

A szakmai napra kb. hatvan kínai kol
legát hívtak meg. Jómagam a magyar 
borágazat ism ertetése mellett arra 
tértem ki legrészletesebben, hogy a kí
nai konyhához mennyire illenék a bor, 
és mennyire várjuk azt a pillanatot, ami
kor a kínai fogyasztók megszeretik ezt a 
nemes nedűt. A kínai kollegák közül so
kan várták a magyar szakmai nap utolsó 
programját, a magyar borok bemutató
ját, amit én vezettem le. A több mint 
kétórás program hallgatósága láthatóan 
élvezte a magyar borok kóstolását. 32 
bor került bemutatásra 11 termelőtől. 
Ebben fehér, vörös, rozé és édes borok 
egyaránt megtalálhatóak voltak.

A magyar napok közvetlen hatását ne
héz azonnal lemérni. A szép számú ma
gyar küldöttség munkájának az eredmé
nye később és közvetett módon jelent

kezik. Kétségtelen, hogy a kínai piac 
olyan piac, ahol a befektetéseket meg 
kell kezdeni. A lehetőségek leírhatatla- 
nok és a kínai gazdaság fejlődése mind 
fontosabbá teszi a gazdasági kapcsola
tokat. A magyar borok fogadtatása ked
vező volt. Az igazság azonban az, hogy 
a kínai piacról a bor hiányzott és még 
mindig hiányzik, nem ismerik a termé
ket, kevésbé tudják elhelyezni a saját 
kultúrájukban. Ugyanakkor látszott, 
hogy ez nem legyőzhetetlen akadály, a 
kínai emberek fogékonyak, a megfizet
hető jó minőséget ők is szeretik. A kínai 
piac méreteihez, működési sajátosságai
hoz, a fogyasztási szakásokhoz azonban 
nem könnyű alkalmazkodni.

írta: 
Botos Ernő



Marosvásárhelyi Napok - a szerződés szentesítése Baráti Kör Egyesület

A Kecskemét-Marosvásárhely 
Baráti Kör nem kizárólag kecske
métieket szeretne mozgósítani a 
kapcsolatok érdekében. Tóth Tamás 
egyesületi titkár szervezésében 
most Katona Tamás történész, is
mert közéleti személyiség járt elő
adókörúton testvérvárosunkban. A 
képen Fodor Imre polgármester és 
Kincses Előd megyei RMDSZ el
nök társaságában egy ottani fóru
mon.

A kecskeméti csoport marosvásárhelyi barátaikkal, 
Csató Béla főesperes úr (hátul középen) társaságában

Farkas Gábor és Deák Tamás a 
"Csiperó nevében" vett búcsút az 
útnak indulóktól. Előkerült a gitár 
is, amit útközben sem süllyesztet
tünk mélyre. Ezzel kezdetét vette a 
vidámság és a felejthetetlen élmé
nyek sora. Vendéglátóink nagy sze
retettel és régi ismerősként, barát
ként fogadtak.

Egy hét nem hosszú idő, mégis 
sok minden belefér: városnézés, 
közös játék, közös kirándulás, 
éneklés. A gyermektalálkozó legna

tünk haza: a fenyők illata, a ven
déglátók kedvessége, az elmélyülő 
barátságok feledtették az utazás fá
radalmait. A személyes élmények 
és kapcsolatok más szolgálatot is 
tettek: Csiperó neve egyre több he
lyen cseng ismerősen, és a testvér
plébániai és a testvérvárosi kapcso
lat is élőbb és reméljük, gazdagabb 
lett.

Mák Kornél 
a csoport vezetője

ményen, s jól esett látni, érezni az 
irántunk, Kecskemét iránt tanúsított 
rokonszenveét, megkockáztatom, 
szeretetet. A marosvásárhelyi lapok 
is megírták: nagy a várakozás 
Kecskemét iránt, várják tőlünk a 
segítséget, gazdaságban, kultúrá
ban, eurorégiós ügyekben és sok 
más közös ügyben. Szeretnének ve
lünk együtt Európába menni...

A Bács-Kiskun Megyei Kereske
delmi és Iparkamara valamint a Pi
ac - Marketing Üzletközpont koor
dinálásában néhány kecskeméti cég 
is megjelent a Vásárhelyi Napok ki
állításán. Ez már jelzi, hogy a kap
csolat ezen a területen is éled. Biza
lommal várjuk, várják a folytatást!

Dr. Adorján Mihály elmondta, 
hogy a nemzetközi kapcsolatokban 
is ritka meleg, baráti fogadtatásban 
volt részük, és igazán jól érezték 
magukat.

- 1989-90 után nagy élmény volt 
újra Marosvásárhelyen járni. Min
den beszélgetésben éreztük az évti
zedes barátság megalapozottságát. 
Várják a tényleges kapcsolatokat, 
és ez erkölcsi kötelezettséget is ró 
ránk. Szívesen fogok áldozni ennek 
érdekében időmből, tapasztalataim
ból, de akár anyagilag is. Persze ne
künk is van mit "elhozni" tőlük! 
Szeretném, ha minél több kecske
méti részesülhetne ezekből az él
ményekből.

Testvérváros ■ testvérplébánia avagy 
Csiperó Marosvásárhelyen járt

Az 1998-as év a kezdeteket jelen
tette a marosvásárhelyi Keresztelő 
Szent János Plébánia és a kecske
méti Főplébánia kapcsolatában. Ezt 
mélyítette el az a találkozó, amely 
ismerősen cseng Európa egyre több 
országában. Ez a Csiperó, azaz az 
Európa Jövője Nemzetközi Gyer
mektalálkozó. Az elmúlt évben Ma
rosvásárhelyről is érkezett csoport. 
Őket a Katolikus Ifjúsági Iroda fo
gadta a Főplébánia támogatásával.

A Gyermektalálkozó hagyomá
nyai szerint ebben az évben a kecs
kemétieken volt az utazás sora.

Június 25-én reggel kis csoport 
gyülekezett az Egyházközségi Ház 
bejáratánál.

gyobb értéke, hogy egyre több ma
gyar gyermek ismeri meg más nem
zetek kultúráját és gazdagodik má
sok kincseit megismerve. Az Er
délyben fellelhető természeti és 
kulturális értékek megismerése az 
anyaországban élők számára úgy
mond "kötelező". Nem ismeri múlt
ját, és így saját magát sem, aki nem 
keresi gyökereit. A személyes kap
csolatok ápolása mellett ez volt 
utunk másik célja. Nem kellet törté
nelem órát tartani, a történelem úti
társunkká szegődött: Segesvár, 
Székelykeresztúr, Farkaslaka, 
Gyergyószárhegy mesélt nekünk 
magyarságról, élniakarásról, meg
maradásról. Tömött batyuval érkez

A Marosvásárhelyi Napok rendez- polgármesterrel a testvérvárosi 
vényei alkalmából dr. Szécsi Gábor szerződést.
polgármester aláírta Fodor Imre A delegáció tagja volt dr. Adorján

A kiállítási standon Varga Sándor 
ügyvezető tájékoztatja Fodor Imre 
és Szécsi Gábor polgármestereket

A Marosvásárhelyen tartózkodó kecskeméti delegáció számos érdekes 
találkozáson vett részt. A helyiek török partnervárosának, 

a nyáron százezresre dagadó - tengerparti üdülőhely - kisvárosnak, 
Güzelcsamlinak polgármesterével és munkatársaival látható 

Szécsi Gábor, Brúszel László és Adorján Mihály

Mihály és dr. Brúszel László önkor
mányzati képviselő is.

Dr. Brúszel László így summázta 
a látogatás tanulságait:

- Erre az alkalomra itt is, ott is so
kan vártak. Mindannyian, akik ott 
voltunk, büszkék vagyunk arra, 
hogy részt vehettünk ezen az ese-

Benéztek

Egy németországi üzleti kiállítás
ra átutazóban, az új Baráti Kör 
vendégeként néhány órát töltött 
Kecskeméten ("nemhivatalosan") 
régi kedves barátunk, Eugen Crisan 
marosvásárhelyi alpolgármester 
(középen), Csegzi Sándor tanár, vá
rosi önkormányzati képviselő (bal
oldalon), családjaik társaságában. 
A városházán fogadta őket Deák 
István (jobboldalon) nemzetközi 
osztályvezető, akivel a gazdasági és 
oktatási kapcsolatok fontosságát 
emelték ki.

M i v ittü k ...

Kecskemét és Marosvásárhely kap
csolata mintegy száz éve, két nagyfor
mátumú polgármester, Kada Elek és 
Bernády György barátságával kezdő
dött. Tíz éve civil emberek jóakaratű 
megm ozdulásaival feléledt és némi

szünet után hasonló alulról építkezés
sel, két éve újra intenzívvé vált. Ezt ér
tékelve, mindkét város vezetői, testüle
téi erős hivatalos kapcsolatok mellett is 
elkötelezték magukat.

A most már többtucatnyi intézmény, 
cég, szervezet kapcsolatát a jó együtt
működés érdekében célszerűnek tűnt 
más módon is összehangolni.

A városi önkormányzat segítőkész 
együttműködésével, de civil kezdemé
nyezésekre alapozva, több mint félszáz 
résztvevővel és további húsz jelentke

zővel június 21-én a Városházán meg
alakult a Kecskemét-Marosvásárhely 
Baráti Kör Egyesület.

Tiszteletbeli elnöke Szécsi Gábor pol
gármester, elnöke Kerényi György, al- 
elnöke Sípos Zsolt, titkára Tóth Tamás

lett. További elnökségi tagok: Brúszel 
László, Farkas Gábor, Fogarasi Zsuzsa, 
Kiinger Adám, Leviczky Cirill, Né
meth László.

A felügyelőbizottság elnöke: Szeberé- 
nyi Gyula Tamás, tagjai: Bányai Endre, 
Gyergyádesz Lászlóné.

Az egyesület várja a további jelentke
zőket, magánszemélyeket és intézmé
nyeket, cégeket mindazokat, akik kap
csolatot szeretnének létesíteni hasonló 
területen ténykedő marosvásárhelyiek
kel.

Petőfi Sándor emlékezete
r
Es Plugor Sándoré

Ugye nem feledkeztek meg róla? 
Ugye 1999. július 31-én gondoltok 
Petőfire, aki százötven éve halt 
meg a segesvári csatatéren!

Nem menekült, hanem szembe
fordult a dzsidásrohammal, nem 
látta senki, de Illyés így képzeli el, 
és Szilágyi Domokos is: szemből 
halál.

A csatatér közeli Fejéregyházán 
szobrát avatják e napon. Petőfi 
szobra, segesvári szobra az első vi
lágháború zivatarában pesti olvasz
tótelepre került, majd a derék kis- 
kunfélegyháziak megmentették "a 
bujdosó Petőfit", ahogy e szobrot 
nevezték, és felállították, újraállí
tották Kiskunfélegyházán, a Hattyú 
ház előtt.

A Hattyú házat Petőfi édesapja, 
Petrovits mészárosmester bérelte 
egykoron. Félbevágott borjak kö
zött, vörösinges hentessegédek kö
zött tanulhatta itt egykoron Petőfi a 
betűvetést, és lovagolt fűzfabot lo
vacskán, fűzfasípot fújva. A Hattyú 
ház ma könyvtár, átjárja a hűvösség 
fehérre meszelt, ódon falait.

A bujdosó Petőfi szoborért -ne
mes cseréül- közadakozásból Fejér
egyházának most szobrot ajándé
koz Kiskunfélegyháza. A szobor el
készült, most a százötvenedik év
fordulón avatják. Egészalakos 
bronzszobor a századfordulós mell
szoborért cserében. Általános isko
láskori osztálytársam, mára neves 
szobrász, ő kapta a megbízatást, ő 
készítette a szobrot. Nem is egész
alakos, "ötnegyedes", önmaga egy
kori és egyszeri nagysága fölé 
emelkedő óriás-Petőfi. Költő óriás, 
ahogy valóban is az.

Petőfire majd gondoljatok a teljes 
napfogyatkozás napján is, mely (ér
dekes egybecsengés) közeles az ő 
élete teljes napfogyatkozásához.

Petőfi belenézett a fogyatkozó 
Napba egykoron, és fél szemére 
megvakult. Alig ismert tény arról a 
költőről, akiről pedig szinte min
dent tud a nemzet emlékezete. Csak 
épp születésének és halálának kö
rülményeit nem. Látjátok, milyen 
csöpp semmiség a Minden.

Petőfi belenézett a fogyatkozó 
Napba egykoron. Nem azért nézett

bele, hogy megvakuljon, hanem 
azért, hogy lássa tündöklő fényét. 
Lássa a napfogyatkozás tünemé
nyét, ahogy a Hold fátylát borítja a 
Napra.

Mindennap itt van velem Petőfi. 
Azt mondják, minden magyar csa
ládban van Petőfi kötet, sok évti
zedre visszamenően. S ez igaz le
het. Azt mondják, minden magyar 
családban van Petőfi fénykép. Igaz 
lehet. Nem mondják, de én azt 
mondom, hogy Petőfi mára nem 
csupán "költészet", hanem "közös 
ihlet", közös ihletőnk: ott van látás
módunkban, szókincsünkben.

Az én Petőfi-sorom: cserebogár, 
sárga cserebogár. Petőfire gondo
lok, ha a Tisza-gáton cserebogár 
csapódik hozzám. Az én Petőfi ké
pem: Plugor Sándor alkotása. A 
sepsiszentgyörgyi grafikusművész

Plugor Sándor (Kökös, 1940- 
Sepsiszentgyörgy, 1999) grafiká
iból nyilt Holdámyék címmel ki
állítás a Katona József Emlék
házban július 16-án, melyet Pin
tér Lajos József Attila díjas költő 
nyitott meg.

Illusztrációnkon: Bánk bán a 
király előtt (Kecskeméti Képtár 
tulajdona, repró: Kiss Béla)

metszete szobám falán, a könyves
polc üvegéhez tűzve. Rásüt a Nap. 
Rásüt a ragyogó, rásüt a fogyatko
zó.

Pintér Lajos



A barátság nagykövete A knaszlatina,
a sokszínű  

K árpátalja  városa
Erősödő testvér-baráti kapcsolat

A már létező kapcsolatok továbbépítésére kecskemétiek láto
gattak a Máramaros vidékre, Aknaszlatinára. A helység neve a 
régi tankönyvek alapján az idősebbeknek ismerősnek tűnhet, a 
sóbányászatot juttatva eszükbe. Szinte a volt történelmi -1918 
előtti országhatár - közelében található ez a ma tízezer lelkes 
bányavároska, ahol már a római korban folytattak sóbányásza
tot. Innen indult az Alföld felé a stratégiai fontosságú só-útvo- 
nal az Árpád korban.

Bár a magyar államiság emléke 
már távoli (1918-ig a Monarchia, 
1918 őszétől s népköztársaság, egy 
hónapig tanácsköztársaság, majd 
1939-44 között a Magyar Királyság 
államszervezete működött itt). A te
lepülés négyezernyi magyarsága 
minden évben megemlékezik októ
ber 23-áról, március 15-éről, és a 
sztálinista önkény ottani magyar el- 
hurcoltjairól. Egy idős ember meg
hatóan adta elő saját verseit gulág- 
élményeiről.

Az aknaszlatinai magyarsággal 
beszélgetés, előadás formájában 
cseréltek gondolatokat a kecskemé
ti előadók. Bátki Ferenc, a forrada
lom kecskeméti résztvevője, aki ma 
vendéglátóipari szakember, 1956- 
ról tartott előadást, majd a forrada
lom emlékét ápolóknak emlékér
met adott át. Végezetül a helyi fia
talok figyelmét a praktikus világpi
aci értékű szakismeretek és a nyelv
tudás megszerzésének fontosságára 
hívta fel. Dr. Károlyfalvy József 
történész, középiskolai tanár elő
adásában a magyar nemzetiségpoli
tika 1725-1945 közötti történetét 
tekintette át, majd a kisebbségi kér
dés európai megoldási modelljeit 
elemezte a jelenlévőkkel, akik szá
mára a finnországi svédek lehetősé
gei és a szlovéniai-isztriai olaszok 
a Berlusconi-kormány által adott 
kettős állampolgári jogai tűntek a 
legérdekesebbnek és leginkább to- 
vábbgondolhatónak. Sóbonyi Imre 
helyi KMKSZ elnök felszólalásá
ban a múltbeli jó magyar-ruszin vi
szony érdekes szempontjait ismer
tette.

A Kárpátaljai táj rendkívül érde
kes. A sík Bereg-vidéktől, ahol a 
falvakban a hazatérő csorda tehenei 
be-bebámulnak az autó ablakán, 
egészen a Kárpátok fenséges hegy
vonulatáig, ahonnan a tiszta vizű 
folyók sietnek az Alföld felé. Rahó 
előtt egy, még a múlt században 
emelt kőoszlop jelzi Európa föld
rajzi közepét.

Maga az egymillió körüli népes
ség is sokszínű. Vannak ukránok, 
ruszinok, (különálló nemzeti mi
voltukat, nyelvüket, himnuszukat, 
autonóm jogaikat eddig csak az 
1939-44 közötti magyar állam és a 
hadsereg ismerte el), huculok, cigá
nyok, zsidók, románok és termé
szetesen magyarok. A vallások te
kintetében is rendkívül sokszínű a 
vidék.

A nehézségek: elmaradó fizeté
sek, rossz utak áram-, vízkimara
dások, drágaság ellenére a magya
rok tartással élnek, összejöveteleik 
igen hangulatosak. Talán csak az 
úgynevezett nova-szőlőből készült 
boruk kissé veszélyes és fejbevágó. 
Magyar népzenét, nótákat játszó 
együtteseik bácskai kollégáikkal is 
állják a versenyt. E rendezvények
nek ad otthont Rusznák László Ma
gyar klubja, melyet nemrégen ka
pott vissza.

Nemzetközi
origami

találkozó
Tizedszer rendezték meg a 

Magyar Origami Kör országos, 
nemzetközi találkozóját Kecs
keméten, július 2-4 között, a 
Gáspár András Szakközépisko
la Kollégiumában. A forró hét
végén mintegy kétszáz, a pa
pírhajtogatás iránt érdeklődő 
felnőtt, ifjú gyűlt össze a jub i
leumi eseményre, s nagy ér
deklődéssel tekintették meg azt 
a k iállítást, amelyen az 
origám isok csúcsteljesítm é
nyeit tették közszemlére. Le
hetett ott látni dinócsontvázat, 
Buddha-szobrokat, térbeli ál
latfigurákat, sárkányokat, sok
elemes formákat (köztük egy 
majdnem ezer darabból álló fe
kete hattyút!). A tizennégy féle 
szervezett foglalkozáson kívül 
a spontán kialakult csoportok
ban kora hajnalig készültek az 
érdekes papírfigurák.

A külföldi vendégek közül 
most Dél-Amerikából, ponto
sabban Argentínából érkezett 
Susanna Tanaka de Arashiro- 
tól kapták a legtöbbet a tanulni 
vágyó origámisok. És nemcsak 
a hétvégi programon, hiszen a 
művész a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola napközitábo-

A szaktáborosokról a gyermekkönyvtárban készült csoportkép. Bal szélén a 
második sorban Susanna Tanaka de Arashiro

ros csoportját is tanította hajto
gatni, a Katona József Könyv
tár Gyermekkönyvtárában pe
dig az ország területéről érke
zett szaktáborosoknak tartott 
kurzust. így aztán sikerült 
m egszerettetni az origam it 
azokkal is, akik idáig nem is
merték ezt a művészeti ágat, 
amelynek - bátran mondhatjuk 
- hazánkban fellegvára Kecs
kemét, a m indig lelkes 
Kricskovics Zsuzsanna mun
kálkodása révén.

A baba-cipő első lépései készülnek Susanna Tanaka de Arashiro foglalkozásán

A bonyolultabb figurák készítésére inkább a fiúk vállalkoznak. No és mit 
hajtogatnak? természetesen boszorkányt. (Rajzunkon). A felvétel Anibál 

Voyer spanyol mester foglalkozásán készült.

A rendkívül érdekes sóbányászati 
múzeumot Lukács Károly, a múze
um vezetője mutatta be a kecske
métieknek. A speciális technikai 
eszközök mellett felhívta a figyel
met a bányászok igen gazdag múlt
beli kulturális és sportéletére is. 
Vajnági Sándor bányamérnök a fel
szín alatt háromszáz méterre mutat
ta be a kialakított járatokat, bennük 
az asztmás betegek gyógyhelyeit, 
és a meghatóan különleges kápol
nát. Benedek Imre, a magyar iskola 
igazgatója és pedagógus társai vi
szonylagos anyagi nehézségek kö
zepette jelentős erőfeszítéseket 
tesznek a helyi magyar elemi és kö
zépiskolások neveléséért, identitá
suk megtartásáért.

A település magyarságának lelki 
atyja Mészáros József Domonkos. 
Neki több filiát kell ellátnia. A mi
séken nagy tömeg jelenik meg. Fi
gyelemre méltó a kisgyermekek és 
fiatalok szerénysége, jólneveltsége 
és általában az ottaniak gyermek
szeretete.

Az Aomori polgármester vezette testvérvárosi küldöttség a Katona József könyvtárba is ellátogatott

A Kecskemét - Aomori Baráti Kör 
által rendezett hangulatos találkozó 
alkalmával, a Katona József 
Könyvtár úgynevezett "Japán Té
kájában  került sor az Aomori Vá
ros "Rendkívüli Barátság Nagykö
vete" cím és ahhoz kapcsolódó dip
loma átadására. Ezt a címet három 
esztendei időtartamra Illés Attila, 
Nagoyában élő kecskeméti bábmű
vész, valamint Kriston Vizi József 
múzeumigazgató - etnográfus kapta 
meg. Tekintettel arra, hogy a 
Honshu - sziget északi tengeröblé
ben, gyönyörű hegyek lábainál 
meghúzódó város (egyúttal a ha
sonló nevű tartomány székhelye 
is!) az elmúlt években stratégiai 
fontosságot tulajdonít rangos (an
gol, finn, amerikai) külkapcsolatai- 
nak, így a távoli város mindennap

jait, az ott élők s erősödő civil szer
vezeteik tevékenységét hivatott itt
hon népszerűsíteni e cím tulajdono
sa.

Mindezek egyik igen figyelemre 
méltó eseményének ígérkezik, ha a 
2000. július végén sorra kerülő VI. 
Európa Jövője Gyermek Fesztivál
ra Aomori városa önálló gyermek- 
csoportot küld, s programjaik meg
valósításáról a "Csiperó" Egyesület 
mellett a kecskeméti japán kör, va
lamint a két, egymást távolból is jól 
ismerő nagykövet megkülönbözte
tett figyelemmel gondoskodik.

***
-  A baráti gesztusok legszebbike 

az ajándékozás. Amikor Aomoriból 
megérkezett a Szórakaténusz Játék
múzeumba a japánok értékes külde

Kriston Vizi József

ménye, az én szívem is megdobbant, 
- emlékezik vissza az új nagykövet. 
Évtizednyi távolból azután már 
sok-sok emlék merül fel és öröm 
számomra, hogy még lesz sok alka
lom a szép, kölcsönös gesztusokra.



K ecskem éti közéleti lap

Alfóldy Jenő köszöntése HARSANYI TÍMEA ARS PEDAGÓGIÁJA
Minden egyes írói életműben fi

gyelhetünk arra, hogy egy-egy mű 
megírásakor hány éves a költő, az 
író: másfajta műveket ír, más témák 
felé fordul, hogyan kapcsolódnak a 
különböző művek egy
máshoz stb. De az iroda
lomtörténész éveit nem 
annyira tartja számon az 
olvasó, csak a kézben tar
tott monográfiát olvassa, 
az író pályáját és műveit 
követi figyelemmel. Hát
térben marad az iroda
lomtörténész, ő maga is 
inkább árnyékban szeret
ne maradni, ő is inkább a 
szeretett írót állítja reflektorfénybe. 
Ezt a lelkiismeretes munkája köve
teli meg. De néha olykor természe
tesen elárulja magát, kicsit előbbre 
lép, szívesebben ír egy-egy íróról, 
műről, vallomásosabb lesz. A szi
gorúbb irodalomtörténész olykor 
félre tolja az adatokat, a hatásokat, 
a műfajokat, az összefüggéseket, és 
vall a műről, írásról, esetleg közele
dik az esszé műfajához.

Alföldy Jenő irodalomtörténész 
hatvanéves. Azt hiszem ez az alka
lom köszöntésre, számadásra bíz
tat: minden jót, alkotói kedvet, 
egészséget kívánjunk neki ebből az 
alkalomból. Az üdvözlés mellé illik 
számot vetni röviden műveivel: 
Kálnoky Lászlóról írt monográfiát 
(1977), Vérző zászlók alatt Benjá
min Lászlóról (1986), irodalmi ta

nulmányait Élménybeszámoló 
(1983), Visszhang (1986), Rend a 
homályban (1989) címmel jelentet
te meg. Szerkesztette például a 
Szép versek antológiát, irodalmi

tankönyveket írt, Koppintások cím
mel tette közzé irodalmi paródiáit 
(1993), kitűnően használható iro
dalmi fogalomtárat készített A-tól 
Z-ig lexikonszerűen (1993). Köz
ben dolgozott az Élet és Irodalom, a 
Magvető és a Tankönyvkiadó szer
kesztőségében. (Mert sohasem sza
bad elfelejteni, hogy a kötetek mel
lé sorolható a szerkesztés is.)

Születésnapodon hadd hivatkoz
zam a mindnyájunk által nagyon 
szeretett Kálnoky László derűjére, 
bukfencező vidámságára, ne szá
moljuk az éveket, 
csak mint Szabó Lő
rinc a "derű óráit"
Mozart hallgatása 
közben.

írta:
Szekér Endre

Uralkodók, alattvalók, polgárok
Csak kölcsön kaptam a könyvet. Egyelőre 

egy példány van belőle egész Kecskeméten. 
Egyetemi kiadvány, úgy gondolhatnánk leg
feljebb a bennfentesek szűk körét érdekelhe
ti. Pedig sokat tanulhatnánk belőle mi is, 
akik éljük hétköznapi életünket, 
rácsodálkozunk emberi gyarlósá
gainkra, szidunk pártot, kormányt, 
minisztert vagy éppen átkozzuk a 
maffiát. Mit is tanulhatnánk mi, 
régi-új európaiak a rómaiaktól?
Kit érdekel manapság, hogy mifé
le dilemmákkal néztek szembe 
kétezer évvel ezelőtt? Találhatók-e 
közös pontok erkölcsi, politikai 
ítéleteinkben?

Havas László és munkatársai az 
antik Róma, Egy világbirodalom 
politikai, erkölcsi és történelmi 
eszméi címmel állították össze ál
lamelméleti antológiájukat. A gon
dosan szerkesztett tanulmánykötetben törté
netírók, politikusok, filozófusok, költők 
gondolatai kerülnek egymás mellé, s közben 
feltárulnak az antik Róma hétköznapjai. A 
napról napra kiküzdött, felelős döntések, 
taktikus és stratégiai elképzelések, s a hét
köznapok politikai praktikái nyomán formá
lódó világbirodalom. A bevezető tanulmány 
pontos eligazítást, mintegy vezérfonalat 
nyújt a szemelvények értelmezéséhez, s 
egyúttal megfogalmazza mindazt, mely a 
huszonegyedik század küszöbén is fontos le
het: az egyén és a társadalom egymásra 
utaltságát, melyben csak a köz javát szolgá
ló cselekedet válthat ki valós elismerést; a 
tisztség-tisztelet, az erény és az egyetértés 
jelentőségét, amelyet Róma politikai köve
telményként állított polgárai elé. Feltárja a 
polgári szabadság, a fegyelem és a 
magistratus összefonódását, mely "utóbbi a 
latinban nem véletlenül jelölte egyszerre 
magát a tisztséget és annak viselőjét". A ró
mai közgondolkodásban, - amely a szemé
lyes emberi sikert fölébe helyezte az anyagi 
javak méltánylásának - így kapott különle
ges hangsúlyt az államot irányító személyi
ség. Felfedezhetjük, hogy az európai gondo
lat előlegezésének tekinthető a római biroda
lom korai időktől megnyilvánuló nyitottsá
ga. A meghódított területek népeinek kész 
volt megadni a korlátozott, bizonyos esetek
ben a teljes polgárjogot. Az egyre gyarapodó 
birodalom így válhatott népek és kultúrák 
kohójává, erkölcsi és politikai ideológiák 
egyesítő szintézisévé. A fílozófiaiiag kiérlelt 
gondolatok így olvaszthatták magukba a gö
rögség örökségét, s a kibontakozó keresz
ténység társadalmi, politikai eszményeit.

S hogy mindennek mi köze Kecskemét
hez? Csak annyi, hogy a kötet egyik összeál

lítója, a jegyzetek, ismertetők egyik írója dr. 
Ujlaky István, a Bányai Júlia Gimnázium 
tanára. Tanítványai is büszkék lehetnek rá, a 
szemelvények viszont mindannyiunk épülé
sét szolgálják.

íme néhány megfontolásra érde
mes római gondolat:

"Nincs rútabb bűn a pénzsóvár- 
ságnál, főleg olyan személyek ese
tében, akik az államot igazgatják." 
(Cicero)

"A valóságban csak egyetlen jog 
létezik, mely összetartja az emberi 
társadalmat, s melyet csak egyet
len törvény szentesít: ez a törvény 
a józan értelem, mely parancsol és 
tilt." (Cicero)

"Tudom, hogy a legtöbb ember
nek, amikor jól, sőt kedvezően és 
szerencsésen mennek a dolgai, ki
teljesedik az önbizalma, nő és ki

terebélyesedik benne a fennhéjázás és a het- 
venkedés." (M. Portius Cato)

"A nagy lelkeket a nagy tisztségek formál
ják. Senki sem tekinti majd plebejus mivol
tát megvetendőnek, ha nem vetik meg a 
plebst. Végül is próbát kellene tenni egy- 
szer-kétszer, akad-e magas tisztségre alkal
mas plebeius, vagy égi jelhez hasonló csoda- 
e, hogy van még bátor és derék ember, aki a 
népből származik." (Lívius)

"A szószéken ugyanazzal a lelkiismeretes
séggel vetetted magad alá a törvényeknek, 
amelyeket senki sem az uralkodó számára ír 
elő. Te magadnak sem akartál semmivel sem 
több szabadságot, mint amennyit nekünk. 
Ebből következik, hogy mi neked többet 
szeretnénk biztosítani. Én most hallom elő
ször, most tanulom először, hogy 'nem az 
uralkodó áll a törvények felett', hanem a 'tör
vények állnak az uralkodó felett." (Plínius) 

"...hajdan a tiszta életű anyától született fiú 
nem megvásárolt dajka szobájában, hanem 
anyja kebelén és ölében nevelkedett, kinek 
legfőbb dicsérete az volt, hogy vigyázott a 
házra, és gondozta gyermekeit. Vagy pedig 
egy idősebb nőrokont választottak, akinek 
kipróbált erkölcseire és tapasztalatára a csa
lád minden gyermekét rábízhatták; aki előtt 
sem mondani nem lehetett olyat, ami rút lett 
volna, sem tenni, ami nem látszott tisztes
nek. A gyermekeknek nemcsak tanulmánya
ira és házi foglalatoskodására, hanem pihe
nésére és játékaira is bizonyos szent hivatás- 
tudattal és szeméremmel ügyelt." (Tacitus) 

"Mennyivel súlyosabb tehertétel életünk
ben az események miatt érzett harag és bosz- 
szúság, mint maguk az események, amik mi
att haragszunk és bosszankodunk! (Marcus 
Aurelius)

Harsányi Tímea, a Kecskeméti 
Katona József Színház primadon
nája, vagyis az operettek "első 
asszonyának" (női főszerepeinek) 
alakítója. Beszélgetni Katona Jó
zsef szobrának közelében telepe
dünk le egy padra, élvezve a nap
sütést és a kellemes szellőt. Nosz
talgiázunk egy sort a primadonna- 
ságról, ami visszahozhatatlan. 
Merthogy más az élet. Más a szín
ház is. A közönség mégis boldog, 
ha arra a másfél-két órára álomvi
lágba varázsolják, ahol problé
mák mindig elrendeződnek, s a 
jóság, meg az igaz szerelem győz. 
Totál korszerűtlen "üzenet", de 
felvállalható. Főképp Harsányi 
Tímeának, akinek napsugaras 
egyénisége van. No meg gyönyö
rűséges hangja. Mindezeken felül 
tehetsége arra, hogy tudását to
vábbadja. Merthogy az M. Bodon 
Pál zeneiskolában magánéneket 
tanít. Sőt: minden zenés darab 
előtt a kollégák "beénekeltetése" 
is az ő tiszte.

Hét éve tagja a kecskeméti tár
sulatnak. Illés István direktorsága 
alatt szerződött ide, amikor Dö
mötör Zsuzsa volt a színház zenei 
vezetője. A Pompadour-ban még 
mint grizett mutatkozott be, a 
Marica grófnőben már a cigány- 
lányságig vitte. Ennek a szerep
nek azonban különleges jelentő
sége volt: amikor felment a füg
göny, egyedül állt a szinpadon, 
hogy dalát elénekelje. Félt is, vár
ta is a pillanatot, amely mindent 
eldönthet: a színház varázsához 
tud-e magából, a tehetségéből 
hozzáadni. Egyértelműen kide
rült: tud.

Aztán a My fair lady szobalánya 
után az első, igazi nagy feladat: a 
János vitézben a francia király

lány szerepe! Amelyben jó volt 
szépnek lenni, és megcsillogtatni 
az énektudást. A Bástyasétány 77 
című operettben egy "lírai nőt" 
alakított, s ebben a szerepben so
kan megismerték, hiszen a "tájda- 
rabbal" több helyre eljutottak. Az 
elmúlt évadban pedig a Szabad 
szélben aratott sikerének örvend
hetett.

Akik látták ezt a "szovjet" ope
rettet, azokat nem kell meggyőzni 
afelől, hogy milyen nagy előnyt 
jelent a színészeknek, ha kedvük
re való a darab. Hogy az előadás 
minden résztvevője szárnyakat 
kap, nincs kis szerep, csak jó, és a 
közönséget is magukkal tudják 
ragadni, egyszóval: siker!

Ami, persze, minden embernek 
természetes igénye, az élet bár
mely területén. Ámbár annak, aki 
a színpadra kiáll, s többszáz néző
től szeretné bekasszírozni az elis
merést, többet kockáztat, mint aki 
sót vet a bablevesbe, mondjuk. És 
jóval több energiát is fektet a cél 
elérésébe.

Energiája az van Harsányi Tí
meának. Mert a színházi évaddal 
szinte azonos időben egy tanévet 
a zeneiskolában is abszolvál. Es
ténként énekesnő, délelőttönként 
énektanámő. Kettősség? Az, de 
egyik erősíti a másikat. Tanárként 
a színpadi teljesítménytől válik 
még hitelesebbé, a tanítványok 
pedig bizalmukkal, szeretetükkel 
a szerepformálásban gazdagítják 
a művészt. Mert az tény, hogy 
rosszkedvében is sok mindent ké
pes megcsinálni az ember, de az 
énekléshez felszabadultság, öröm 
szükségeltetik. S ha valamilyen 
oknál fogva hiányzanak a 
dalrafakadás fontos kellékei (és 
hány, de hány felhő gyűlik ösáze

egy kiskamasz életének egén!), 
azt tapintattal, szeretettel rendbe 
kell hozni.

Egy ilyen szép, napos délelőtt 
arra is alkalmas, hogy arról a ha
tásról is beszélgessünk, amivel 
egy mélyérzésű felnőtt átformálni 
képes az önmagát kereső ka
maszt, szóval, példával, jelenlét
tel.

És arra is jó egy ilyen beszélge
tés, hogy megerősíthetjük egy
mást, s mindenkit, aki elolvassa 
ezt az írást, hogy korszerűtlen eb
ben a világban megpróbálni jó
nak, embernek maradni, de csak 
így érdemes.

Leírom: Harsányi Tímea igazi 
príma donna. Vagy "csak" napsu
gár?

Reméljük, kíván
juk, hogy az új évad
ban legyen lehető
ség újra látni, halla
ni!

írta: Nagy Mária

Magyarország szőke kishuga - volt
Szeleczky Zita emlékére

A Délamerikai Magyarság 1952. 
április 8-i számában egy 4 eszten
deje Argentínában élő magyar szí
nésznő a Bánk bánról írt: "A ma
gyarság tragédiája meg kell hogy 
szólaljon a legnagyobb áldozatok 
árán is! S meg is fog szólalni! - A 
közönség nem tudja, hogy mennyi 
fáradságba, ennyi utánjárásba 
kerül az előadásnak csak a 
technikai része is. Mit jelent 
előkeresni poros ruhatárak 
ból az I2l3-ban játszódó 
tragédia díszleteit, mháit, 
parókáit! Különösen itt, 
ahol az amerikai történe
lem nem nyúlik vissza 
olyan hosszú évszázad
okra, mint az európai né
pek története. [...] S még 
egy ok vezetett a Bánk 
bán előadására: Melinda 
szerepe. Régi szép emlék 
otthonról. Mint akadémiai 
növendék, ez volt második 
vizsgaszerepem. [...] A Bánk 
bánra, tudtuk, hogy eljön 
Nemzeti igazgatója. El lehet 
képzelni, hogy izgultam. S meg
történt a csoda! A Bánk előadása 
után behívott Odry, az Akadémia 
igazgatója és Kiss Ferenc rende
zőtanárral együtt. Bekerültem a 
Nemzetibe."

Szeleczky Zita, akkor már Ar
gentínai Magyar Nemzeti Színház 
alapító-igazgatója, mindenese, 
beváltotta ígéretét. A fővárosi 
"Magyar kolónia által ismert és

szeretett Biblioteca dél Concejo 
de Majeres) színháztermében" 
1952. április 19-én, szombaton es
te és másnap délután értő színé

szek és lelkes amatőrök hitelesen 
tolmácsolták Katona József sza
vait. A magyar lap kritikusa sze
rint "Talán most ismertük meg az 
igazi Szeleckyt, akit mint vígjá
tékok sztárját ismertünk elsősor
ban."

így méltán került drámaíró szü
letésének kétszázadik évforduló
ján a megyei lap kétoldalas ösz- 
szeállításában századunk egyik 
legnépszerűbb magyar színésznő
jének az első amerikai Bánk bánt 
felidéző visszaemlékezése. Az 
emigrációt missziós küldetésnek 
tekintő Szeleczky Zita 1956-ban 

olyan megindítóan szólt az ar
gentin rádióban 1956 hőseiről, 
hogy külön kihallgatáson fo
gadta Gén. Aranburu elnök, 
a rádió felkérte honunkat 
bemutató előadásokra.

1991-ben dedikált fény
képpel köszöntötte "Kecs
kemét magyarjait". Ter
vezgettük, hogy adandó 
alkalommal e számára 
kedves városban is el
mond néhányat abból az 
1200 magyar költemény

ből, amelyekkel három föld
részen tartotta a hitet honfi

társaiban. Reméltem, hogy 
legalább akkor a Katona József 

Társaság eredeti alapszabályai
ban is rögzített küldetéséhez mél
tó módon kifejezi elismerését a 
hazai irodalom pártolásáért, Ka
tona József munkásságának áldo
zatos szolgálatáért.

A nemrégiben elhunyt Szelecz
ky Zitának helye lesz a legkivá
lóbb Bánkokat, Melindákat, Ti- 
borcokat, Peturokat bemutató al
bumban, ha egyszer lesz vállalko
zó kiadására.

H. N.
H.Á.



Kecskem ét - Párizs - W ashington AT ve tel
Haydu Tamás nyerte el a National Geographic 

Society és a MALÉV Hungárián Airlines közös dí
ját, egy két napos washingtoni látogatást a National 
Geographic szerkesztőségében, amelyet a legígére
tesebb fiatal magyarfotográfusnak ítélnek oda.

Három kísérletező kedvű kecske
méti képzőművész mutatkozott be 
a Kecskeméti Képtár pávás termé
ben. Nem zajos közönségsikert, ol
csó népszerűséget kereső, hanem a 
létezés filozofikus mélységeit für
késző, töprengő, természetű alkotá
sokkal ta

Egyperces interjú

Kecskeméti cserkészek Kárpátalján
A kecskeméti 878. sz. Hatvani Pál 

cserkészcsapat június 21-től július 
3-ig Ukrajnában táborozott. A tábo
rozás a beregszászi cserkészcsapat
tal közösen történt, amely Kárpátal
ján élő magyar gyerekekből áll.

A táborhely egy Munkácstól 25 
km-re fekvő hegyi falu, Szinyák 
határában volt. A sátrakat egy gyö
nyörű, erdővel körülvett hegyi ré
ten vertük fel, melynek szélén tisz
tavizű patak csobogott. A táborépí
tésen kívül kirándulásokat tettünk 
Munkácsra és a Vereckei-hágóhoz, 
továbbá sokat játszottunk, énekel
tünk és ügyeskedtünk is. Minden 
programot a beregszásziakkal 
együtt valósítottunk meg.

Az első és az utolsó éjszakán be
regszászi gyerekeknél voltunk el
szállásolva, hogy lássuk az ottani 
életszínvonalat, ám a nagy sze
génység dacára is életre szóló ba
rátságok szövődtek közöttünk.

Molnár Gergely cserkész

- Hogyan vált lehetségessé a díj 
elnyerése?

- Volt egy önálló kiállításom Jász
berényben, amely a második Orszá
gos Fotóhetek hivatalos rendezvé
nye volt. Ide is pályázni kellett a 
részvételért, de ezért a díjért össze
sen 122 kiállítás pályázhatott:

- A díj alapján várható valamilyen 
komolyabb kapcsolat kialakítás a 
National Geographic szerkesztősé
gével?

- Erre nem számítok. Ez a világ 
legszínvonalasabb képeit megjelen
tető újság, a mércét jelentik, a leg
jobb fotósok dolgoznak nekik. Ön
magában is nagy megtiszteltetés, 
hogy lehetőségem nyílik bepillan
tania szerkesztőség munkájába.

- A hétköznapi életben a Tanító

És most itt vannak!

A Dán Kulturális Intézetben És most itt vagyunk címmel ismét érdekes 
kiállítás nyílt, melyet a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesülettel közösen 

szerveztek. Képünk a megnyitón készült.

Képzett lakberendezők

Gyalai a Kortárs Galériában
Ügy tűnik a kecskeméti Kortárs 

galéria még nem adta fel egészen, 
hogy időszaki kiállításain nevéhez 
méltóan, színvonalas kortárs műve
ket is ajánljon látogatóinak. Gyalai 
Béla képeit június 17 és július 7 kö
zött láthattuk az aprócska földszinti 
teremben. A figuralitás és az abszt
rakció határán egyensúlyozó mű
vek a látvány és a látomás, a külső 
és a belső látás kettős vonzásában 
születtek. Mélytüzű vöröseit tépett 
kontúrok és szétrobbanó fátyolos 
kékek oldják, örök emberi tartalma

kat és küzdelmeket hordozó figurái, 
jelenetei, szinte feloldódnak a fes- 
| r jjp rr;—  tőiség bősé-

ges áradatá- 
. bán. És ez

« Gyalai képei- 
m nek a lénye-

ge: a színek 
kiáradása,

W tm i  amely képes 
lebontani, elmosni a kontúrokat, 
határmezsgyéket és új egységes ké
pi valósággá forrasztani a részlete
ket. BK

Hatodik éve folyik Kecskeméten állami szakképesítést nyújtó egyéves 
lakberendezői tanfolyam, melyet már százan elvégeztek. Kitűnő 

bizonyítványt vehetett át Bulyovcsity Róbert építész, vizsgabizottsági 
elnöktől Nagy Perge Éva, a PRYMO Reklám Kft. munkatársa. 

Ősszel újabb csoport indul.

lálkozhat- 
tunk, me
lyek ma
gukban 
hordozzák 
a XX szá
zadi mo
dem törek
vések ta
núságait.
Ahogy Vécsi Nagy Zoltán megnyi
tóbeszédében fogalmazott: Majoros 
Gyula a pop art késői, ironikus, ma
gyar változatát teremti meg sajáto
san szellemes, nyekergően esendő 
konstrukcióival, Patkós László a 
késő szürrealista Szentendrei Isko
lára, és leginkább Bálint Endre 
munkásságára figyel, Miklós Árpád 
pedig a modem művészet expanzív 
törekvéseihez áll közel. Mindez 
persze csak ÁTTÉTELESEN igaz.

Vonzódásaikat és töprengéseiket 
saját habitusukkal, egy sajátos ke
let-európaisággal és félreérthetetlen 
magyar identitással felruházva fo

galmazzák meg műveikben. Elmúlt 
évezredek egységes világképének 
szellemiségét, átfogalmazott, újra
teremtett tiszta vizuális jelrendszer
ét vetítve verbálisán gondolkodó 
töredékes szemléletű világunkba. 
Ez jelenti a különbözőségek mellett 
a kiállítás közös vonulatát.

Az ÁTTÉTELEK-et Miklós Ár
pád animációs filmje és Majorosék 
zenei produkciója tette teljessé.

A fenti gondolatok java részét a 
megnyitótól és az alkotóktól ÁT
VÉTEL útján kölcsönözte:

Balanyi Károly

A párizsi Pompidou 
Központról készült kép a 
díjnyertes kollekcióból

képző Főis
kolán Vizuá
lis Nevelési 
Tanszékén ta
nít. Lehet-e 
tanítani a fo
tós látásmó
dot vagy ez 
inkább adott
ság kérdése?

- Úgy gon
dolom; hogy 
a látásmódot 
lehet fejlesz
teni, de adottság kérdése is. A fény
képezés mellett szerencsém van 
több más tantárgyat is tanítani, és 
tapasztalataim szerint a hallgatók 
többsége valamilyen téren tehetsé
ges, s többeknél ez a fényképezés

iránti fogékonyságban is megnyil
vánul.

- Mint a Köztér munkatársa, szá
míthatunk-e rá, hogy beszámol 
amerikai élményeiről a lap olvasói
nak?

- Szívesen.

Haydu Tamás - fotográfus 
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisko

lán földrajz-rajz szakos diplomát szerzett, 
majd elvégezte a Magyar Iparművészeti Főis
kola vizuális kommunikáció, fotó- reklámgra
fika szakát. 1997 óta dolgozik a Tanítóképző 
Főiskolán. Fényképeivel folyamatosan szere
pel országos kiállításokon.

------------------------
-*■  majoros m
-► miklós ^
-► patkós



, 36 FrOK  
ÁRNYÉKBAN
(folytatás 1. oldalról)
Ha sikerül, remekmű is születhet, 

de ha az alkotó alulmarad a küzde
lemben és enged a látványos csábí
tásoknak, vagy nem elég felkészült, 
akkor az eredmény felszínes csillo
gássá és technikai trükkök üres 
gyűjteményévé silányul. A csábítás 
ördöge az idén sem kímélte az im
már huszonötödik alkalommal 
megrendezett Nemzetközi Zo
máncművészeti Alkotótelep részt
vevőit. Mi azonban a megnyert 
játszmákra és az emlékezetes pro
dukciókra figyelve botladozunk 
Gyergyádesz László igazgatóhe
lyettessel, művek és 
alkotók között, a laza 
rendetlenséget muta
tó, zsúfolt műhely
ben és az udvar tá- 
kolt árnyékvetői 
alatt. A környezet 
kissé lehangoló, 
nemzetközi alkotóte
lephez nem igazán 
méltó. Lapozom a 
művészek névsorát, 
amely terjedelmes 
volta ellenére hiá
nyosnak mutatkozik.
Korábban rendszere
sen itt dolgozó is
mert zománcosok 
sora hiányzik. Feltű
nik az is, hogy orosz, 
cseh, erdélyi művészeken és egy 
Ausztráliai magyar házaspáron kí
vül nincs külföldi résztvevő. Mint
ha a vasfüggöny még ma is működ
ne, nyugat Európából nem volt je
lentkező.

Mi lehet az oka? Kérdezem ven
déglátómat.

Átalakult az alkotótelep működési 
rendje és amióta tavaszi és őszi te
lepek is működnek a társaság meg
osztódik. Minden szakmai segítsé
get megadunk, hogy létrejöhessen 
az alkotó egyéniség és a műfaj ta
lálkozása, de a körülményeink nem 
túl kedvezőek.

Közben Alekszej Mukusev mun
káit figyelem, aki Szent-Pétervárról 
érkezett. Festőként ismerkedett 
meg a tűzzománccal és 1996 óta 
rendszeresen jár Kecskemétre. Az 
elmúlt évben itt készült munkáiért 
egy moszkvai iparművészeti kiállí
tás első díját kapta. Művein jól fel
ismerhető a jellegzetes orosz iskola 
kissé balladisztikus, népiesen 
avantgárd vonulata. Mívessége, 
anyagérzékenysége és mesterség
beli alázata azonban megmenti a 
sablonos teljesítményektől. Érett 
szép sorozatában tisztán műfaj sze
rűen fogalmaz és árnyaltan alkal
mazza a tűzzománc dekoratív tulaj
donságait.

A szomszéd asztalnál Tóth Szvet
lána nagyméretű vaslemezen dol
gozik. O Moszkvába tanult, készü
lő zománca erős festői látásmódról 
tanúskodik. Vele már beszélgetni is 
tudok, ráadásul magyarul, hiszen 
közel tíz éve Budapesten él.

Mi vonzza a festőt egy bonyo
lult, technikaigényes műfaj felé?

A technika valóban bonyolult, de 
ez azt is jelenti, hogy sokirányú kí
sérletezésre ad lehetőséget. A fém 
és a zománc kölcsönhatásából

rendkívül gazdag árnyalati és felü
leti hatás, faktúra érhető el. Az 
anyag sajátos tulajdonságai kibőví
tik a művészi kifejezés eszköztárát 
és olyan lehetőségeket kínálnak, 
amelyeket festményeimen nem tu
dok elérni. Tapasztaltam, hogy a 
zománc visszahat festészetemre is.

Elekes Gyulát tapintatlanul szólí
tottam meg a kemence mellett, hi
szen égetés közben, amikor minden 
másodperc számít, nem illik elterel
ni a figyelmet. A zománcozott la
pocska azonban hamarosan kikerült 
a kemencéből, így már zavartalanul 
beszélgethetünk.

Székelyudvarhelyről jársz 
Kecskemétre zománcozni. Nem 
gondoltál még az áttelepülésre?

Gondolni gondoltam, de azok ne
héz idők voltak. 1981 óta zománco
zom, de 89 előtt nem számítottam 
megbízhatónak, így nem utazhat
tam. Még a leveleimet is figyelték, 
és ha kaptam egy meghívót, vagy 
levelet, külföldről, másnap behív
tak. Bosszantó volt a hata
lom számára, hogy az ő 
megkérdezésük nélkül en
gem meghívtak például 
Kecskemétre. De túl él
tem a nehéz időket és 
most már maradok.

Az utóbbi években vi
szont körül néztél Euró
pában, Spanyolország
ban kiállításod is volt.

Mit tapasztaltál, van e 
kitapintható különbség 
a magyar és a nyugati 
zománcművészet gya
korlatában.

Jelentős szemléletbéli 
különbséget tapasztaltam.
Én a hagyományos zo
mánctechnikák híve va
gyok és engem zavart az a 
"mindent szabad" állapot, 
ahogy például a spanyo
lok kezelik a zománcot.
Ez a modern művészet 
félreértése. Hiányzik az a 
mesterségbeli alázat, és 
hagyománytisztelet, amit 
Magyarországon tapasztalok. Részt 
vettem 94-ben Németországban 
egy szakmai konferencián, ami 
szintén csalódást keltett bennem. 
Felszínesnek, túl sterilnek találtam 
az ott látott munkákat. Mintha túl
ságosan szabadon kezelnék az 
anyagot és az elért eredményt utó
lag próbálnák ideologizálni. Hiá

nyoltam a művekből a szellemi és 
érzelmi telítettséget.

Szabó Antónia Debrecenből 
érkezett és nem véletlenül, hi
szen a kecskeméti műhely ha
gyományokra, népművészetre 
épülő szakmai programja kö
zel áll hozzá. Vele kérdezés nél
kül keveredtünk beszélgetésbe.

Fotóval, grafikával és néprajz
zal foglalkozom. A fotó segítsé
gével magyar néprajzi anyag 
megmutatásán fáradozom amely 
egyébként nem látható, mert rak
tárakban, vagy nehezen megkö
zelíthető gyűjteményekben talál
ható. Grafikáim korábban is kö
zel álltak a zománctechnikához, 
így egyenes és szükségszerű út 
vezetett idáig. Bármely műfajban 
dolgozom a népművészetből ere
dő képírás és annak ma is érvé
nyes módozatai foglalkoztatnak.

Most a Pártás Király című mű

vén dolgozik. A fába sülyesztendő, 
klasszikus rekeszzománc techniká
val készülő munkában szervesen 
épülnek egybe az ősmagyar hitvi
lág és a keresztény szellemiség 
szimbólumi.

A kisteremben végre ismerősökre 
bukkanok, Hertay Mária szinte a 
kezdetektől tagja a művésztelep

nek, munkáit azonban még a régi 
ismerős elől is szemérmesen rejte
geti. Az ismert kecskeméti zomán
cosok közül pedig Báron Lászlót 
fedezem fel. Lehet hogy rögesz
mémmé vált a dolog, de a kecske
méti névsor is igen hiányosnak tű

nik. Nyomasztó gondolataim tá
madnak. Negyedszázada működik 
a Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotótelep és mintha fáradóban 
lenne, hiányzik a korábbi évek 
pezsgése, lendülete. 25 év nem 
akármilyen jubileum, hogyan lehet
séges, hogy a hosszú éveken át

együtt dolgozó és ma is aktív zo
máncosok közül alig van itt valaki?

Túri Endrét a műhely és a mű
vésztelep igazgatóját telefonon 
érem el.

25 éves a művésztelep, 15 éves a 
műhely. Hogyan értékeled az el
múlt évtizedeket, mennyiben vál
tak valóra az elképzelések?

A műhely ügyében csalódott va
gyok, hiszen az elmúl másfél évti
zed alatt a kezdeti áldatlan körül
ményeink alig változtak. A megyei 
önkormányzattól többszöri határo
zat ellenére sem sikerült megkapni 
azt a támogatást amely elengedhe
tetlenül szükséges, lenne ahhoz, 
hogy a műhely szakmai rangjához 
méltó feltételek között működhes
sen. Megoldatlan a szállás az étke
zés, a felszerelés és a zavartalan 
munkához szükséges tér kialakítá
sa. így nem csoda, hogy a régi zo
máncosok egy része belefáradt a 
zsúfoltságba, a kemencék előtti sor
ban állásba. Méltatlan, hogy az ud
varon dolgozók munkája az időjá
rás függvénye, holott fizetnek a 
részvételért.

A nehéz körülmények mellett 
mennyiben sikerült megvalósíta
ni a szakmai célkitűzéseket?

Ezen a téren jobb a helyzetünk, 
hiszen mindezek ellenére a magyar 
zománcozás hírét és szakmai gya
korlatát egész Európában sikerrel 
terjesztettük. Az alkotótelep és a 
műhely a kezdetektől tudatosan 
épített koncepcióját, a hagyomá
nyainkra,' és a népművészetben 
megjelenő szellemi örökségünkre 
épülő irányvonalát a mai napig 
megőrizte és ezen nem is kívánunk 
változtatni. Ez egy kimeríthetetlen 
kincsestár, melynek mindig meg
van a ma is érvényes üzenete. Ez a 
magyar identitásnak és a magyar lé
leknek megfelelő szellemiség, 
amely szervesen kapcsolódik a lé
tezéshez, és a nyelvünkkel azonos 
módon épül. Amíg magyar nyelv 
létezik, addig ez a hagyományokra, 
a természetre és hitvilágunkra fi
gyelő szellemiség is 
élni fog. Ezen a téren 
érzem a szakmai elő
relépést és ez adja a 
munkánk értelmét.

írta: Balanyi Károly

EGY A TÁVOLLEVŐK KÖZÜL
Telefoninterjú Morvay Lászlóval 

a Tűzzománcművészek Magyar 
Társaságának elnökével.
Miért nem vagy Kecskeméten?
A munkám miatt, hiszen éppen 

ma fejeztem be egy köztéri meg
rendelést, egy tizenkét négyzetmé
teres tűzzománc kompozíciót.

Tehát nem szakmai fenntartások 
tartottak távol.

Én szeretek Kecskemétre járni, 
de nem értek egyet azzal a hely
zettel, hogy aki befizeti a részvéte
li díjat azt automatikusan helyet 
kap az alkotótelepen. Régen szi
gorúbb szakmai feltételei voltak a 
bejutásnak, és ennek megfelelően 
a színvonal is magasabb volt. 
Ezen túlmenően zavar engem a 
túlságosan didaktikus és egyolda
lú szakmai koncepció is. A népmű
vészeti hagyományokra épülő 
szellemiséget tisztelem, de véle

ményem szerint létezik egy másik 
zománcozási gyakorlat is amelyik 
a zománcot kortárs képzőművé
szeti eszközkén kezeli és nem re
ked meg a tradicionális techni
káknál, hanem folyton keresi a zo
mánctechnika új, esetleg avant
gárd, vagy konstruktív lehetősége
it. Születnek ilyen művek Kecske
méten is, hiszen a művészek ru
galmasan kezelik a meghirdetett 
programokat, de az a tény hogy 
ezeknek programon kívül kell 
megszületni, az behatárolja lehe
tőségeiket, vissza fogja a lendüle
tet. Ha létezik egy ilyen igény az 
alkotókban, már pedig létezik, ak
kor ennek a törekvésnek is meg 
kellene találni a helyét, a meghir
detett szakmai programban. Ez a 
nyitottság a művésztelep első éve
iben még jelen volt, és izgalmas 
eredményeket hozott.
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Az erdélyi egyházi műemlékvédők megtekintették az épülő széchenyivárosi 
templomot és közösségi házat és tájékozódtak a közösség életéről

A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Bács-Kiskun megyei 
Egyesülete a kecskeméti történel
mi egyházak támogatásával a VI. 
Ökumenikus Nyári Egyetemet 
1999. június 24-25-én rendezte 
meg, a Tudomány és Technika 
Házában.

Szent István megkoronázásának, 
illetve a magyar államiság közelgő 
ezer éves évfordulója alkalmából 
megrendezésre került Nyári Egye
tem előkészítő bizottsága a tanács
kozás központi gondolatának az 
"építkező egyház" témát választot
ta.

Egyrészt utal a történelmi egyhá
zaknak, mint társadalmi testületek
nek szellemi törekvéseire, vagyis a 
hitbeli erősödésre, az egyházi szer
vezet tökéletesítésére. Kifejezi to
vábbá a hitbeli építéshez feltétlenül 
szükséges szakrális és funkcionális 
terek létrehozását, építését is.

A város múltja szorosan összefo
nódik a katolikusba református, az 
evangélikus és a zsidó hitközségek
kel. Közülük a két első már a török 
hódoltság alatt is rendelkezett 
olyan szervezeti felépítéssel, mely 
megteremtette a maga istentisztele
te számára szolgáló templomait. 
Ezek a város nemcsak több évszá
zados történetének néma tanúi, ha
nem a központ karakterének leg
fontosabb meghatározó elemei is. A 
piaristák már a XVIII. sz. elején, 
míg az evangélikusok és a zsidó 
hitközség a XIX. sz. második felé
ben építették fel templomaikat és a 
hitéletükhöz a szükséges épületei
ket.

Az egyházak a hitéletük gyakorlá
sa mellett még iskolafenntartói sze
repkört is vállaltak. A reformátusok 
jogakadémiát, gimnáziumot, elemi

iskolát, a piaristák gimnáziumot, 
míg az evangélikus és a zsidó hit
községek elemi iskolát tartottak 
fenn, s az ezekhez szükséges épüle
teket is felépítették.

Részben a református egyház épí
tési tevékenységének is köszönhe
tő, (az Újkollégium révén) hogy 
Kecskemét belvárosát a "Nemzeti 
Örökség" részévé nyilvánították 
1990-ben.
A résztvevőket a város nevében 

Szappanos Benedek képviselő, ta
nácsnok köszöntötte. Ezután dr. 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecske- 
mét Főegyházmegye érseke tartott 
megnyitót annak a gondolatnak a 
jegyében, hogy "Isten háza az em
ber igazi háza, s a templomok nél
küli városok,'egyben Isten nélküli 
városok is."

Az első előadást a Budapesti Mű
szaki egyetem Városépítési Tan
székének vezetője, dr. Medgyessi 
Tamás egyetemi tanár tartotta meg, 
A tér szakralitása címen.

A Református Egyház részéről dr. 
Farkas Gábor építész "Élmények 
és érzelmek a református Egyház 
építményeinek láttán" címen mutat
ta be a református templomot és az 
Újkollégiumot.

Varga László a Református Egy
ház vezető lelkésze a templom bel
ső terének funkcionális kialakításá
ról és a külsőségeket megvető, pu
ritán, minden dísz nélkül való felü
letképzésekről adott ismertetést.

A Római Katolikus Egyház által 
Kecskeméten létrehozott szakrális 
alkotások történetét ismertette Ju
hász István építészmérnök. Az 
egyház által felépített öt kápolna és 
négy templom építéstörténetét, vi
szontagságait tárta fel. Kitért a ká
polnákhoz fűződő legendákra, az 
egyes építkezések során adódó ne
hézségekre. Szóba került a piaristák

iskolája, valamint a Czollner téri 
templom és az Angolkisasszonyok 
Gimnáziuma és Tanítóképző Inté
zete is.

Farkas László érseki helynök - a 
tanácskozás levezető elnöke - a lel
kipásztori munka és hitoktatás 
megújításáról, az egyházi ingatla
nok visszaigényléséről, a szakrális 
és más funkcionális jellegű épüle
tek felújításának gondjairól, az 
agyagi nehézségek visszahúzó ere
jéről beszélt.

Végül szólt még a Széchenyiváros 
plébániájának szervezéséről, az új 
templom és közösségi ház építésé
ről is.

Az Evangélikus Egyház program
jának keretében Hajdú István me
gyei műemlékvédelmi felügyelő is
mertette a helyi evangélikus temp
lom építéstörténetét. Szólt a ma
gyarországi romantikus építészet 
legnagyobb művelőjéről, Ybl Mik
lós építészről, akinek tervei szerint 
1862-63-ban felépült a szép kivite

lű templom.
A szakrális tér létrehozását ismer

tető építész után Kis János lelkész 
vázolta fel a "Luther keresztények" 
helybeli térhódítását, az 1540-es 
évek elején. Ezután a két vallásfele
kezet békés egymás mellett élését 
méltatta, amely 1567-ig tartott.

A Zsidó Hitközség részéről dr. 
Feldmájer Péter szólt arról, hogy 
az ország zsidó lakosságának túl
nyomó része a fasiszta fajgyűlölet 
áldozata lett. (Kecskemétről is 
1430 zsidót hurcoltak el, a közülük 
1222 fő nem tért vissza. Neveiket a 
Budai úti zsidó temetőben álló egy
kori ravatalozónak, 1949-ben már- 
tírcsamokká való átalakítása után, 
márványba vésték).

így a II. világháború után - hívek 
hiányában - az országban sok zsidó 
templomot más célra alakítottak át, 
vagy sorsára hagyva jelentős káro
sodást szenvedtek.

Hadik András építész ezúttal 
nem a két kecskeméti zsinagógá
nak, (a főtéri és az ortodox, vagy a 
Fotómúzeum) mint szakrális terek 
létrehozásának építéstörténetét is
mertette, hanem vetítettképes elő
adás keretében bemutatta Baum- 
hom Lipót építész munkásságát.

Baumhom Lipótnak Kecskeméten 
is volt feladata. Az 1911 évi föld
rengés után az jő tervei alapján állí
tották helyre a súlyosan megrongá
lódott zsinagógát.

Az érdeklődők a helyszínen is 
megismerkedhettek azzal a néhány 
főtéri templommal, melyek egy ré
szének története az előadásokon is 
elhangzott. A sétát Juhász István 
építészmérnök vezette.

Másnap két előadás volt a műem
lékvédelem köréből, "Városszerke
zet és a város arca" címen.

Előadást tartott dr. Morvái Ernő 
akadémikus, művészettörténész és 
dr. Entz Géza, az Országos Műem
lékvédelmi Hivatal elnöke is. A 
műemlékvédő elmondta, hogy az 
1999-es év új kihívások elé állította 
a műemlékvédelmet, főleg a tulaj
donváltásokkal összefüggésben. Az 
állam ma már kevesebb értékkel 
rendelkezik, s nagyon sok az új tu
lajdonos, s az épített örökség olya
nok kezébe is került, akik nem al
kalmasak az értékek megőrzésére, 
átmentésére. Nem kielégítő az épí
tett értékek - köztük a templomok - 
állapota. Arról is szólt, hogy napja
inkban az állami költségvetésnek 
csupán három ezreléke jut műem
lékvédelemre, s ennek éppen a 
négyszeresére lenne szükség.

Juhász István 
építészmérnök

Az NEBS (National Examining Board fór 
Supervisory Management) angol, a cso
portvezetői menedzserek képzésére alakult, 
államilag elism ert intézményhálózat, 
amelynek központja Londonban van. Az 
Egyesült Királyságon kívül a Közel-keleti 
arab államokban, Malaysiában, Singapur- 
ban, Botswanában, Hong-Kongban, Kíná
ban, Európában Görög-, Cseh-, Oroszor
szágban, valamint Magyarországon - rá
adásul - Kecskeméten van akkreditált okta
tási központja. A GAMF-on működő szer
vezet jogosult hazánk egész területén al
központok létrehozására.

Köztér:
- Egyetemeken, főiskolákon sorra ala

kultak a szervezési - vezetési ismereteket 
oktató tanszékek, így a GAMF-on is. 
Hogy kezdődött a NEBS menedzsment 
oktatás és hogyan kapcsolódik a tanszék
hez?

Dr. Pap Ist\’án, főiskolai docens, a NEBS 
centrum vezetője:

- Személyes indíttatású a dolog. Bács- 
Kiskun és Kent megye már a rendszerváltás 
idején testvérmegyék voltak és kerestek an
golul tudó főiskolai partnereket. Megszer
veztek itt nálunk egy menedzserképző kur
zust és így én is kapcsolatba kerültem a 
Mid Kent College oktatóival, szakértőivel. 
Elvégeztem náluk egy négy féléves, poszt
graduális, felsőfokú diplomát adó kurzust. 
A végén társtanárrá fogadtak és Jane Smith 
kolléganő javasolta, hogy adjunk be pályá
zatot Know-how Alapítványhoz egy kecs
keméti központú menedzserképzőre. Az 
anyagi és szellemi erőforrások, valamint 
ötévi munka tette lehetővé, hogy idáig elju
tottunk, tanfolyamaink hallgatói már vizs
gáznak.

- A belső intézményi életben ez milyen 
egyéb hasznot hozott?

- Nagy hatással van a mai napig a főisko
lai oktatásra, hiszen a műszaki menedzser- 
képzés gyökerei ide vezethetők nálunk 
vissza. Amikor ez az drszágban igazán be
indult, akkor mi már - 1994 táján - rendel
keztünk ehhez elég tapasztalattal és kurá
zsival. Azóta a főiskola egyik húzóágazata 
- sok száz hallgatóval-, ez a szak lett, jó  el
helyezkedési esélyekkel.

Mi tanultuk a szakmát a NEBS kurzuso
kon és a főiskolai oktatásban, de közben 
már tanitottuk is (néhány leckével a hallga
tók előtt járva), de megfelelve a kihívás
nak! Mára huszonkét, Angliában is akkre
ditált oktatója van a NEBS Managment 
Centrumnak, a szervezési-vezetési tanszé
ken pedig nyolc főállású oktató dolgozik.

A városból sok kiváló gyakorlati ember, 
külső szakértőként dolgozik a NEBS prog
ramban. A NEBS menedzsment oktatás na
gyon gyakorlatias, esetekre, esettanulmá
nyokra épül. A nálunk megcsontosodott ki
csit poroszos főiskolai gyakorlat inkább az 
elméletre épül. Az angolok nem ezt látják 
célravezetőnek. Csak annyi elméletet tanul
jon meg a hallgató, hogy azt is tudja, hogy 
miért kell úgy, és azt csinálni a siker érde
kében. Ez a szemlélet a tanszék oktatói 
munkájában mára túlsúlyba került. Szeren
csére így már nincs különbség a NEBS és a 
főiskolai oktatás között. Ez azért jó, mert 
európai szemléletű, (szemben más, tenge
rentúli, nem igazán európai elmélettel és 
gyakorlattal, amely nem a mi lelki alka
tunknak való).

Ezt Magyarországon, itt Kecskeméten 
meghonosítottuk és nem lemásoltuk! Le

fordítva a tananyagokat kicsit úgy alakítot
tuk át, hogy a magyar gyakorlatnak, a nem
zeti sajátosságoknak, a fejlődési folyamata
inknak megfeleljen. Persze nem a mai 
szintnek oktatunk, hanem annak, ami a mai 
helyzetből lehetséges uniós elvárásoknak 
megfelel. Ezért is korszerű.

- Milyen körnek, milyen elfoglaltsággal 
és milyen költségekkel jár egy ilyen kur
zus elvégzése, és mit nyújt a résztvevők
nek?

- A már működő, elsővonalbeli csoportve
zetők, művezetők, irodavezetők, műhelyfő
nökök részére - cégnagyságtól függetlenül - 
, tehát operatív vezetőknek, operatív kép
zést nyújtunk. Olyanoknak, akik ténylege
sen menedzserekké szeretnének válni, tud
nak emberekkel bánni, folyamatokat irá
nyítani, illetve azoknak a kisvállalkozók
nak, akik egyben tulajdonosok is (ők mos
tanában egyre többen jelentkeznek). A 
NEBS képzés rendkívül alkalmazkodik az 
igényekhez. Ha egy csoport összejön, el
döntik, milyen munkarendben tanulnak. A 
kurzus lehet rövidebb vagy hosszabb, egy
től maximum három évig terjedő.

Ismerve a hasonló jellegű tanfolyami kí
nálatot, teljesen elfogadható árakon nyúj
tunk nemzetközi színvonalú képzést és bi
zonyítványt. Szívesen adunk bárkinek sze
mélyesen is részletesebb felvilágosítást, hi
szen ősztől indulnak az újabb csoportjaink!

A tanfolyam egyik résztvevőjét, Sípos 
Lászlót, a Classic Építőipari és Kereske
delmi Kft. ügyvezető igazgatóját, önkor
mányzati képviselőt is megkérdeztük ta
pasztalatairól.

- Hogyan találta meg éppen ezt a tanfo
lyamot?

- Több vezetőképző is adott ajánlatot, 
azonban ezek rövid idejű, intenzív, elég 
drága képzések voltak. Olyat kerestem, 
amely kicsit több idő ráfordításával, mé
lyebb ismereteket ad, s amelyre szívesen 
íratom majd be a kollégáimat is. Tapaszta
lataim jók - szívesen ültem itt újra iskola
padba. Jó oktatók voltak és az elmélet mel
lett sok hasznosítható gyakorlati ismeretet 
kaptunk, megfizethető áron. Emellett a cso
portban kellemes baráti közösség is kiala
kult.

- A cégben mennyire voltak hasznosít
hatók a tanfolyamon szerzett ismeretek?

- A már egyébként tervezett átszervezés 
megvalósítása részben ennek köszönhető. 
Most alakítottunk ki három, gyakorlatilag 
önálló elszámolási egységet. Ősztől pedig a 
kereskedelmi, illetve a kivitelezői részleg
től szeretnék a NEBS tanfolyamra két-há- 
rom kollégát beiskolázni.

- A közéleti munkában lehet-e eredmé
nyesebb a képzett menedzser-vállalko
zó?

- Nézőpontváltozást biztos eredménye
zett. Ahogy tanultuk a "vevőkezelést" 
eszembe jutott: a polgármesteri hivatalnál 
sem ártana az ügyfélkezelést, az állampol
gárokkal való bánásmódot hasonló alapok
ra helyezni. Mert most, sajnos, nem minden 
a polgárok megelégedésére történik, amint 
ezt sokan panaszolják. Ezért lenne fontos 
az ISO minősítés, mert kiderülne, melyik 
egységnél, személynél fordul elő a legtöbb 
gond, illetve hol mennek lassan és rosszul a 
dolgok. Nekem még segített abban is, hogy 
például a részönkormányzati képviselőkkel 
való információcserében (oda-vissza) még 
jobb eredményeket éljünk el választókörze
tünkben. K.GY.

A NEBS menedszer tanfolyam értékelő megbeszélésén az oktatók és 
hallgatók is véleményt mondtak. A képen szemben, középen az asztalnál dr. 
Pap István, bal szélén pedig Sípos László hallgatja Altér Róbertét (háttal).

A tanácskozás résztvevőinek az evangélikus templomban adott színvonalas, 
szép hangversenyt az Arcus Kamarakórus (vezényelt: Smuta Attila), Szilvási 

Katalin zongoraművész és Smutáné Dorogi Zsuzsanna (ének).



Csillagnéző
A Nap július 23-án, nyári időszámí

tás szerint 8 óra 44 perckor lépett az 
Oroszlánba, amely a Zodiákus ötödik 
szakasza, s a második nyári jegy. Az 
Oroszlán havának kezdeti idejére 
(Kecskemétre) készített horoszkóp 
augusztus 23-án délutánig érvényes, 
amikor is a Nap eléri a Szűz jegyét.

Az Oroszlán jegyében a Nap ural
kodik, s ez a planéta jelképezi az élet
erőt, az öntudatot, az egyéniséget, a 
hatalmi törekvést. A Nap szimbóluma 
az államnak és vezetőinek, a hata
lomnak, a reprezentációnak. S mivel 
most a Nap havában járunk, érdemes 
ebből a szemszögből nézelődnünk.

Elég kevés okunk van az optimiz
musra. A havi képletben a Nap a 12. 
ház (ellenségek, bűncselekmények, 
börtönök, kórházak) felé tart, amely
nek fő helyén a sorsfeladatokat muta
tó Hold-csomópont áll. A planéták 
közül egyedül a Holddal (a nép, a la
kosság, a női nem, a demokrácia) áll 
harmonikus fényszögben, de ez is ké
tes értékű, mivel a Holdat erősen be
folyásolja a mellette álló Plútó (ka
tasztrófák, fordulatok, lázongások). 
Ráadásul a Plútó az igen fontos 4. ház 
(időjárás, mezőgazdaság, bányák, 
középületek) elején tartózkodik, va
gyis az elégedetlenség erre a területre 
koncentrálódik. Mivel a 4. ház és a 
Plútó ura, a Jupiter (bírák, papok, jog 
és vallás) a 9. házba jutott, valószínű
síthető, hogy az eseményeknek ko
moly jogi következménye is lesz, 
amivel a túlzásokat, a pocsékolást, a 
felelőtlenséget akarja a hatalom 
szankcionálni (Nap kvadrátban a Ju
piterrel). Komoly szigorra utal e téren 
a Szaturnusz is, amely a Jupiter köze
lében, az ábra legmagasabb pontján 
áll. Ráadásul a Bika jegyében (disz
harmonikus fényszögben az Urá- 
nusszal és a Hold-csomópontokkal) a 
nemzeti vagyon, a jövedelmek csök
kenésére, az adóterhek növekedésére 
is utalhat, vagy a bankok házatáján 
szigorítja meg az ellenőrzést.

Váratlan, kellemetlen meglepetést 
ígér a 6. ház csúcsán álló Uránusz, 
amely ráadásul a napfogyatkozás ide
jén (augusztus 11.) éppen szembe ke
rül a Nappal és a Holddal. A 6. ház
hoz tartoznak a dolgozó rétegek, a 
közegészségügy, de a hadsereg is.

Mielőtt azonban bárki túlságosan 
elkeseredne, megjegyzem, hogy a 
kvadrát fényszögek nem csak a ne
hézségeket, az erőszakot jelenthetik, 
hanem azt a hatalmas erőfeszítést is, 
amit az ország lakói fejtenek ki a ter
mészeti csapások okozta károk fel
számolása érdekében.

A havi képlet személyesen több 
jegy szülötteit is érinti. Akik a Skor
pió vagy a Bika jegy elején születtek, 
azokat mindenekelőtt a közlekedés
ben inti óvatosságra a Mars-Jupiter 
szembenállása, de az igazságszolgál
tatással is lehetnek gondjaik.

A legtöbb nehézséggel azonban 
azok számoljanak, akik augusztus 9- 
13, november 7-11, február 2-6 és 
május 6-10 között születtek.

Az ő születési Napjukat (személyü
ket, kreativitásukat, törekvéseiket) 
hosszabb távon is is károsan befolyá
solja az a konstelláció, amely a nap- 
fogyatkozás pillanatában fennáll.

L. A.

Diákolimpiái arany- és bronzérem
Kecskemét adott otthont a IV. korcsoportos diákolimpia országos 

döntőjének röplabdában. Jól szerepeltek a kecskeméti röpisek. A Katona 
József Gimnázium fiú csapata folytatva a hagyományokat az első helyen 
végzett. A finálé legjobb támadó játékosa Nagy Péter lett. A lányoknál a 
Bányai Júlia Gimnázium csapata az előkelő harmadik helyet szerezte meg. 
A döntő legtechnikásabb játékosának Vatai Gabriellát választották.

Az "aranyos” Katonás fiúk Dunszt Ferenc testnevelő tanárukkal A Bányais lányok Szappanos Tibor testnevelő tanárral

Gyorsabban - M agasabbra - Erősebben
"Citius-
AJtius-

Fortiusff
Az olimpiai jelszóból az "Erőseb

ben" talán Simity László atléta 
edzőre vonatkozik (?), hiszen két 
tanítványa az előbbieknek igencsak 
megfelel. Grósz Adrienn 100 m-es 
síkfutásban és váltóban, Boros 
László pedig magasugrásban tagja 
a Lengyelországban megrendezésre 
kerülő ifjúsági világbajnokságra 
utazó csapatnak.

-Öt éve jöttem Kecskemétre, az
előtt Kiskunhalason tanítottam és 
edzősködtem. Adrienn Tompán járt 
általános iskolába, ott tűnt fel tehet
ségével. Ötödikes korában kezdett 
el nálam atletizálni Kiskunhalason, 
majd mindketten a Lánchíd Utcai 
Általános Iskolába és a KSC-be 
"igazoltunk". Azóta Adrienn már a 
Szent-Györgyi Albert Szakközépis
kola 10. évfolyamát végezte el, a 
KSC megszűnésével pedig a 
KARC színeiben versenyez. Több
szörös országos bajnok, 14 éves ko
rában lett először válogatott. Tavaly 
már bekerült a legjobb ifjúságiak 
közé, igaz csak a váltóba, de idén 
már egyéni 100 m-en is válogatott.

-Mit tart tanítványa eddigi leg
nagyobb sikerének?

Ez év februárjában serdülőként 
megnyerte a fedettpályás ifjúsági 
bajnokságot 60 m-en. Nagyon te
hetséges versenyző és egyre tudato
sabb, elhivatottabb az atlétika iránt.

-Mi az amivel elégedett és mi
ben kell fejlődnie?

Nagyon jól rajtol, a vágta állóké
pessége viszont még kívánnivalót 
hagy maga után. 60-70 m-ig nem 
nagyon veri meg senki, az utolsó 
30-40 m-t nem tudja igazán még 
megfutni. Ha a kettő összejön, ak
kor a nála jobb futókat is megver
heti.

Boros Lászlóval az idei alapozás 
kezdete óta dolgozunk együtt. Előt
te Grosán Pál volt az edzője éveken 
keresztül. Táborfalváról került 
Kecskemétre. Most a Gáspár And
rás Szakközépiskola tanulója. 
Többszörös korosztályos magyar 
bajnok, serdülő válogatott. 205 cm 
volt a kiküldetési szint a VB-re és 
ezt sikerült teljesítenie. Jelenleg 
206 az egyéni csúcsa.

-Mit vár az idei évtől?
Laci technikája még nem elég sta

A kecskeméti Ifjúsági Otthon parádfürdői tábora tíz turnusnak kínál kellemes nyaralást, élménydús programot a 
nyárra. Fantázia- és sport-, életmód-táborok váltják egymást, elsőként a kecskeméti autisták élvezték a Kékes északi 
oldalán, gyönyörű környezetben lévő tábor programjait, a kitűnő levegőt. Őket a képünkön megörökített jóga tábor 

lakói váltották: száz jógás tornázott reggel és este Virágh Mihály és Molnár János vezetésével. A tábor résztvevői 
között szép számmal voltak a szülőket, nagyszülőket elkísérő gyerekek is.

Parádfürdői jógatábor

bil, ezért a teljesítménye egy kicsit 
hullámzó. Ennek ellenére 210 cm 
körüli eredményt várok és ezzel 
úgy gondolom megnyerheti a ser
dülő "A" magyar bajnokságot. Ő a 
versenyszám esélyese.

-Mit jelent tanítvány és edző 
számára ez a világbajnokság?

Mindenképpen egy nagy lehető
ség, de nem célverseny, inkább egy 
jutalom. A VB után egy hét múlva

lesz a korosztályos orszá
gos döntő. Nekik ott kell 
jól szerepelni, nyerni. Szá
momra is jutalom, hiszen 
velük utazok, mellettük lehetek 
Bydgoszczban és egyben bizonyí
ték is, hogy jó munkát végeztünk.

-Milyen tervei vannak a közel
jövőt illetően?

A versenyek után mindenképpen 
egy kis pihenő következik a gyere

keknek és nekem is. Horgászni me
gyek. Számomra ez 
jelenti a kikapcsoló
dást. Azután pedig 
folytatjuk a megkez
dett kemény munkát.

Zsámboki Anna



Alkotó kerám ikusnők Napfogyatkozás

A Nemzetközi Kerámia Stúdióban alkottak két hétig a világ leghíresebb 
keramikusnői. Ablak a XXI. századra címmel nyílt kiállításuk a Stúdió 
mára félig elkészült új épületében a Kápolna utcán. A képen Probstner 
János igazgató, Karsai Péter megyei közgyűlési alelnök társaságában a 
megnyitó közönségével és a kiállító művészekkel.

Rotarysok a diákokért

A kecskeméti Rotary klub bensőséges összejövetelén nyújtott át támoga
tást és oklevelet két jól tanuló fiatalnak. A képen a klub leköszönő elnöke 
Cseh Zoltán, Tonté Ferinek (Szent Imre Általános Iskola). Hegyi Zoltánt 
(Gáspár András Szakközépiskola - a kép jobb szélén) szintén támogatja a 
Rotary Klub. Sok sikert kívánunk mindkettőjüknek!

A ugusztus 11-én délu tán  egy óra 
tá jban  (k ö zép -eu ró p a i idő, nyári 
időszám ítás) lesz az évezred  uto lsó  
teljes napfogyatkozása , am elynek  
sávja M agyarországon  is átvonul.

A hazai sajtóban  m ár többször is 
m e g e m líte tté k , ho g y  h a z á n k b a n  
leguto ljára  1842. jú liu s  7-én láttak 
to tális fogyatkozást, am ely  a tö rté 
nelm i M agyarország  észak -észak 
keleti h a rm ad á t é rin te tte . Petőfi 
S ándor is figyelem m el kísérte ezt a 
te rm észeti csodát, vesztére  szabad 
szem m el. E zután  m ár sosem  volt 
tökéle tes a látása. Pár évvel később 
így kesereg:

"Teremtő isten! szemeimre
A vakságot tán csak nem küldöd?
Mi lesz belőlem, hogyha többé
Nem láthatok lyányt s pipajüstöt!"
S peciá lis , n apm egfigye lő  szem 

üveget a ján lhatunk , am ely  500 fo 
rint körüli összegért kapható  az o p 
tikai szakboltokban . M egfelelő  vé
delm et nyújt a hegesztőszem üveg  
vagy a hegesztőpajzs üvege, ha leg
alább 11-15 D IN -es (tehát a legsö
tétebb  fokozatú). A bban a rövid 
időszakban, am iko r a H old teljesen  
elfedi a N apot, szabad  szem m el is 
nézhetjük  a je len sége t. így látható 
legjobban a N ap koronája , forró  g á 
zokból álló  "légköre". A z utolsó 
m ásodpercekben  azonban  ism ét ve
gyük fel a szem üveget, m ert ha a 
sö tétben  kitágult pupillát éri a k i
bukkanó  N ap éles sugara, az m ara
dandó, nem  gyógyu ló  szem károso 
dást okozhat.

A z a sáv, ahonnan  a fogyatkozást 
te ljesnek  lehet é sz le ln i, m in tegy  
100 k ilo m é te r szé le s , k özepe  a 
S opron-S ió fok-M akó  vonalat é rin 
ti. K ecskem ét éppenhogy  belefér 
ebbe a vonalba, ugyanúgy  délen 
B aja is. B ács-K iskun  közepe azo n 
ban a fővonalba  esik , így K alocsa, 
K iskőrös, K iskunhalas, K iskunm aj- 
sa térségében  több m int egy perccel 
tovább  látható  a te ljes fedés, m int 
K ecskem éten , ahol az e lő rejelzések  
szerin t 1 perc 16 m ásodperc ig  tart, 
s ezalatt az idő alatt m ajdnem  éjsza
kai sö tétség  borul a városra. (R e
m éljük, a D É M Á SZ -nak  nem  ju t 
eszébe bekapcso ln i az  utcai v ilág í
tást, m ert az nagyon ron taná a m eg
figyelési lehetőséget.)

Kecskemét látnivalói
Kedves vendégeink! Kecskeméti körsétánkat ennél a város széli 

benzinkútnál kezdjük, ahonnan utunk egy közeli, alig egy éve 
épült benzinkúthoz vezet, amelyet innen már jól láthatnak. Ha 
ettől a benzinkúttól kicsit balra tekintenek egy érdekes 
benzinkútra nyílik jó rálátás, amely mellett városunk atyái egy 
benzinkútnak adtak helyet. Eddig még nem esett szó róla, de 
hamarosan elérjük a benzinkutat, melynek különlegessége, hogy 
ötszáz méteres vonzáskörzetében legalább négy benzinkút 
található, amelyek tőszomszédságában barátságos kis magán- 
benzinkutak húzódnak meg. Erről a környékről viszont ennyi elég 
is, hiszen mindjárt megtekinthetik a benzinkutat. A benzinkúttól 
továbbhaladva egy régebbi építésű benzinkutat vehetnek 
szemügyre, ami azért érdekes látnivaló, mert errefelé az egy 
négyzetkilométerre eső benzinkutak száma rohamosan csökken, 
például van olyan terület, ahol már csak négy. Megnyugtató 
látvány fogad viszont mindenkit, ha most egy kicsit 
visszakanyarodunk a város szíve felé, hiszen itt ugyan még lehet 
látni némi zöld területet, de ebből már mindenki biztosra veheti, 
hogy hamarosan itt is szép, új benzinkutak fognak épülni, 
amelyeknek tervezése, vagy legalábbis a tervek illegális 
engedélyeztetéséért folytatott megvesztegetés-sorozat már 
folyamatban van.

Utunkat egy másik város széli benzinkút megtekintésével zárjuk.
A shopban lehetőségük nyílik, hogy bármit 

megvásároljanak, bármely bolt árainál száz
százötven százalékkal drágábban!

Ha pedig végeztek, pihenjenek meg, és vegyenek 
egy jó nagy levegőt!(hahaü!)

Braunitzer G ábor

Egy éves a
Éppen egy esztendeje jelent meg 

lapunk, melynek első számát Radó 
Vilmos a színház örökös direktora 
az elsők között olvasta. Reméljük, 
hogy olvasóink tábora azóta már 
nagyra nőtt, és Vili bácsi, megrom
lott egészsége is javul.

Lapunk megvásárolható a város és 
környéke újságárusító helyein, in
gyen hozzáférhető a közintézmé
nyekben, valamint ingyen megren
delhető a szerkesztőség címén, tele
fonján.

Lapzárta: 15-én. megjelenés 20-án

A  z e n é sz  k u ty á ja  Rájátszás szeptemberben

A zenész kutyája. Barka, minden alkalmat megragad, hogy gazdája. 
Csókás Mihály gitáros kedvében járjon. Amit a kép sem tud visszaadni: az 
egész napos távoliét után a kapuban szó szerint elénekli mindig a 
gazdinak, mi történt otthon egész nap és milyen jó, hogy hazajött.

Tanév végi diákszínpadi előadásra és bemutatóra került sor az Ifjúsági 
Otthonban. A Leblock Színjátszókor - Ujlaky István tanár összeállításában 
és rendezésében - komoly érdeklődés mellett mutatott be két darabot. Az 
egyik a néhány éve a Kamaraszínházban is nagy sikert aratott. "A Saint 
Lasare pályaudvar" (modem francia költők versei) felújítása volt. A másik 
a Jubileum című humoros, groteszk történelmi - közéleti mozaik. A 
koreográfusok Kárpáti Emese és Pető Vica voltak.

Az érdeklődők ősszel - először majd a Bányai Gimnáziumban - újra 
láthatják színvonalas produkcióikat.

Regisztrált gazdáknak
Tucatnyinál is több érdekes témával és neves előadókkal várja júniustól 

szeptemberig tartó előadássorozatán a regisztrált mezőgazdasági ősterme
lőket a Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt kecskeméti szer
vezete és a FVM Megyei Földművelési Hivatala, mint szervezők. A fog
lalkozások helye: Kecskemét, Bánk bán u. 9., ideje: 18.00 óra.

Július 22. Takarmánynövények tárolása, kezelése, július 29. Spárga ültet
vények nyári kezelése, augusztus 5. Sertéstartás, hizlalás, piaci követelmé
nyek, augusztus 12. Rét- és legelőgazdálkodás, augusztus 19. Méhészek 
részére legújabb ismeretek átadása, korszerű, kezelési eljárások.

APEH-KOZLEMENY a 
pénztárgépek, taxaméte
rek 2000 év dátumváltásá
val kapcsolatos rendelke
zésekről.

Az Országos Pénztárgép-és Taxaméter 
Technikai Bizottság a jelenleg használat
ban lévő pénztárgépeket kategóriákba so
rolta.

I . A pénztárgép a 2000. Év dátumváltását 
nem tudja kezelni és változtatással sem 
megoldható.

Az ilyen pénztárgéppel kinyomtatott 
nyugta 2000. január 1 -étől nem felel meg

az ÁFA törvényben foglalt tartalmi követel
ményeknek.

Ebben az esetben a felhasználónak gon
doskodnia kell másik, 2000 év komform 
pénztárgép beszerzéséről. Az átállításra al
kalmatlan pénztárgépek esetében a selejte
zésre vonatkozó előírások szerint kell eljár
ni.

2. A forgalmazó nyilatkozata alapján a 
pénztárgép a 2000. év dátumváltását nem 
tudja kezelni. De változtatással alkalmassá 
tehető. Ebben az esetben a dátumváltásra 
alkalmassá tétel költségeit - mely gépen
ként eltérően a 3500 Ft-os összegtől 
210000 Ft-ig is terjedhet - a tulajdonosnak 
kell viselnie. Természetesen dönthet úgy is, 
hogy új pénztárgépet szerez be.

3. A harmadik kategóriába azok a pénz
tárgépek tartoznak, amelyek a forgalmazók 
nyilatkozata alapján a 2000. Január l-étől 
változtatás nélkül tovább használhatók.

A felhasználó a pénztárgépe 
típusengedélyszámát a nyugta alján szerep
lő stilizált AP jel után álló 9 jegyű sorszám
ból állapíthatja meg.

A taxaméterek esetében a Multitax Kft ál
tal forgalmazott 503 engedélyszámú RASE 
'93 típusú taxaméter is alkalmassá tehető 
szakszerviz bevonásával a 2000 év dátum
váltásra.

A pénztárgépek állíthatósága szerinti ka
tegóriába sorolása az igazgatóság, valamint 
a kirendeltségek ügyfélszolgálati osztálya
in rendelkezésre állnak.

Jehova Tanúi. Több mint négyezer - kö
zöttük kétszáz kecskeméti - Jehova Tanúja 
figyelte szegedi kerületkongresszusukon 
74 új hittársuk keresztelkedését, most 
szombaton. A kétnap alatt a szertartás mel
lett számos előadást is tartottak.

Az Inkubátor a Koraszülött 
Gyermekekért Alapítvány négy év 
alatt 124 millió forintnyi eszközt, 
műszert ajándékozott koraszülötte
ket ápoló kórházi osztályoknak. A 
jelentősebb kecskeméti támogatók 
között van a BAUSTAR, a HÍRŐS 
PIÉRT Kér., a Mercedes-Birizdó és 
az UNIBEK Kft, sokakkal együtt.

A Hírős Hét rendezvények részeként 
kerül sor városunkban a Kettesfogathajtó 
Világbajnokságra. Eddig rekordszámban, 
22 nemzet, 18 csapattal, 65 fogattal je 
lentkezett, de még nem zárult le a neve
zés - tájékoztatta lapunkat Baranyai An
tal, a verseny egyik főszervezője.
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