
Minden Olvasónknak 
boldog karácsonyt 

és eredményes új évet!

KÓRUSOK ZENÉS ÁHÍTATA
Adventi zenés áhítatra invitálta a Re

formátus Egyházközség az Újkollégi
um Dísztermébe az érdeklődőket. A 
zsúfolásig telt teremben a kecskeméti 
reformátusok négy kiváló kórusa (ké
pünkön a Vég Mihály Énekkar, vezé
nyel: Pungur Béla) és a GAMF Kama

razenekara (művészeti vezető: Lakó 
Sándor) teremtett gyönyörű hangula
tot. A rendezvényen egyúttal a Puszta 
Német-Magyar Kulturális Egyesület 
tagjai is részt vettek.

Az adományok gyűjtése a templomi 
orgona átépítésére folyt.

Temesvárról, útközben
Útközben Erdély és Budapest kö

zött, Kincses Előd marosvásárhelyi 
ügyvédet, az RMDSZ Maros megyei 
elnökét kérdeztük a legfrissebb romá
niai komaány válságról.

- A helyzet ismét felveti annak kér
dését, hogy ezzel a dilettáns politikai 
elittel meddig lehet együtt menni? Je
lenleg valószínűbbnek azt tartom, 
hogy nem lesz előrehozott választás. 
Az általános belpolitikai hangulatról

nem sokat tudok most 
mondani, mert az elmúlt 
két napon Temesváron - 
Tőkés püspökkel- a hő
sies évfordulóra emlé
keztünk. Számunkra ez 
volt a legfontosabb.
Ezek az események a 
belterjes román politikai életről és 
nem a magyar kérdésről szólnak... - 
fejezte be mondatait Kincses Előd.

Kincses Előd

Elismerés Buda Ferencnek
Déry Tibor özvegye alapította 

azt a díjat, amelyet évente, a 
magyar nyelv művelésében ki
emelkedő alkotóknak, pedagó

gusoknak adnak át. Idén az 
egyik díjazott, aki ezt az elis
merést átvehette, Buda Ferenc 
költő, a Forrás főmunkatársa.
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A SZERETET ÜNNEPÉRE

A Szentcsalád Plébánia és a Közösségépítő Egyesület adventi koszorúkötését záró szentmisét Jávorka Lajos celebrálta

A betlehemi barlang körül nemcsak az 
angyalok gyönyörű éneke zeng. A betlehe
mi barlang körül idén a Jézus utáni kétez
redik év ujjongása, öröme és dicsősége is 
énekel. Úgy lehet, nem mindnyájan va
gyunk született tehetségek az éneklésben, 
de a betlehemi barlang körül, akik csak 
odatérdelünk, mind belső, ujjongó dalba 
kezdünk. Itt az Élet, itt van Krisztus! Cser 
Lászlónak ezek a gondolatai ju to ttak  
eszembe, amikor a Bolyai János Gimnázi
um aulájában az advent első vasárnapját 
megelőző szombaton, a Szent Család Plé
bánia gyülekezetének és az ezzel együtt
működő Széchenyivárosi Közösségépítő 
Egyesületnek tagjai - mintegy háromszá
zan - összegyűltek adventi koszorút kötni. 
A gyülekezet plébánosával, Jávorka La
jossal - aki egyben az egyesület elnöke is - 
, a koszorúkészítés utáni szentmisét köve
tően beszélgettem.

- Atya, mondanál pár szót közösséged
ről?

- 1997 jött létre egyesületünk, 140 tag
gal, de egy ideje ettől jóval többen kapcso
lódnak be a különböző kezdeményezések
be. Már hosszabb ideje szervez a plébánia 
és az egyesület közösen rendezvényeket, 
ezeket a gimnázium aulájában tarjuk, mi
vel csak most épül a közösségi házunk.

- Mióta készülnek itt adventi koszorúk?
- Ötödik éve, a plébánia megalakulása

óta. Ez az egyik legszebb állandóan meg
ismétlődő programunk, amelynek a kará
csonyra való készülődés miatt is különös 
varázsa van. Szerencse, hogy a közösség
ben van egy hivatásos virágkötő, ő mutat
ja  meg a mesterfogásokat a többieknek, 
segítségével az alapanyaghoz is olcsóbban 
jutunk.

- Beszélnél az advent jelentőségéről?
- A szó maga eljövetelt jelent. Figyel

meztet bennünket arra, hogy nekünk, ma
gunknak is vámunk kell Jézus eljövetelét, 
új életet kell kezdenünk egyrészt a bűnbá
nattal, másrészt pedig a szeretet tetteivel. 
Emlékeznünk kell egy múltbeli esemény
re: az emberiség, illetve a választott nép 
Messiás-várására. A jelenben mi magunk 
is várunk, és szeretetünk tetteivel közre
működünk, hogy Jézus megszülethessen 
életünkben. Az idén különös fényt ad az 
adventnak, hogy kará
csonykor nyitjuk meg a 
Krisztus születésének 2000. 
évfordulójára emlékeztető 
jubileumi évet. Az advent 
m ásik je llegzetessége s 
roráte: a hajnali szentmise.
Ennek is titokzatos varázsa 
van a hívek számára. Majd
nem annyian vesznek részt 
rajta, mint egy vasárnapi 
szentm isén. M eghatódva

látom, hogy áldott állapotban lévő édes
anyák, totyogó apróságok is eljönnek, hi
degben, hajnalban...

- Szólnál a gyertyaláng titkáról is?
- Hogyne! A gyertya egyházunk egyik 

legősibb szimbóluma. Az advent vasár
napjain sorra gyúló gyertyák fénye erősö
dik, jelezve, hogy a karácsonyhoz köze
ledve múlik a bűn sötétsége, növekedik a 
lelki tisztaságé.

- Ez a fény egymás elfogadásának, az 
igazságnak a fénye is, Jelképezi az Úrjé
zust, aki úgy hozott világosságot a világra 
hogy odaajándékozta életét. Ez pedig 
meghívás mindannyiunk számára, ne csak 
a külső fényekkel csillogjunk, hanem a 
lelkünk belső tündöklésével is törődjük. 
Ez csak úgy történhet meg, ha életünket, 
szeretetünket mi is odaajándékozzuk má
soknak.

írta: Agócs Gy. Imre

A jó tempóban épülő közösségi ház látképe

Citerás ünnepek
G yerekkorom ban nem volt szokás, 

hogy ajándékot kapjunk karácsonyra. A 
mi családunkban házassági évfordulót, 
születésnapot sem ünnepeltek. Névnapot 
olykor igen, de közülük is inkább csak 
azokat, amelyek a téli mezőgazdasági 
munkaszünet idejére estek: Etelkát, Er
zsébetet. Andrást igen, Sándort, Józsefet 
csak nagyon ritkán. Az Istvánok szeren
csések voltak, karácsonyra is jutott a 
névnapjukból. Nem volt hagyománya 
mifelénk az ajándékozásnak sem: még 
leginkább likőröskészletet ajándékoztak 
a sógorok, komák, tele volt a konyha- 
szekrényünk sohasem használt, festett 
üvegpoharakkal, félliteres dugós palac
kokkal.

A hatvanas évek elején karácsonyfát is 
csak akkor állítottunk, ha a szüleimnek 
decemberben volt valami más dolguk is a 
városban: ha például éppen akkor adtak 
el hízót, s mondjuk ötven fillérrel jobb 
árat kaptak érte, mint amire számítottak. 
Egyéb esztendőkben a konyhaablakban

terpeszkedő öreg muskátlit díszítettem 
föl szaloncukrokkal, hogy nekem is le
gyen karácsonyfám, de ajándékot nem 
rakott alá senki.

Azoknak a régi ünnepeknek mégis volt 
valamilyen ajándéka: az apám elővette a 
citeráját, játszott rajta, és énekelt hozzá. 
Disznótorban, karácsonykor, újév nap
ján. Ha voltak vendégek, vele "danoltak". 
Mi nem "danoltunk" az anyámmal, bot- 
fülűck vagyunk mind a ketten. Nem éne
keltünk, csak néztük az apámat. Réved- 
tiink, bambultunk, ő meg játszott magá
nak, amíg meg nem unta, vagy a végére 
nem ért a kedvenc nótáinak.

Később, amikor már nekem volt csalá
dom, és kicsik a gyerekeim, mindig a 
plafonig érő karácsonyfát vásároltam ne
kik. Azokban a most annyira leszólt 
nyolcvanas években sok gyereknek volt 
plafonig érő karácsonyfája. 
Plasztiklemezen hallgattuk Szörényi Le
vente és Sebestyén Márta előadásában a 
karácsonyi népdalokat, míg föl nem ke

rült a KGST-piacon vásárolt lengyel lám
patüzér is a fára. A mézhez, almához, 
fokhagymához Bach valamelyik orgona
műve szólt, gyertyák égtek az asztalon. 
Nálunk voltak mindig az apámék, később 
a feleségem szülei is. Rengeteg régi 
fényképen látható ma is, ahogyan gyere
kes örömmel bontogatják az öregek a 
díszbe csomagolt ajándékot. Tapintják, 
próbálgatják a meleg pulóvert, sálat, a 
nagy számlapú karórát.

Apámnak akkoriban már nem volt cite- 
rája. Megöregedett, beteges lett, megszo
morodott. Egyszer otthon megláttam az 
utolsó citeráját a padláson: belepte a por, 
lepiszkolták a galambok, de még úgy is 
megcsendültek a húrok, ha a félhomály
ban megriasztotta valami a padlásra be
fészkelt madarakat. Kitaláltuk, hogy ve
szünk apámnak karácsonyra egy új cite- 
rát. Hátha visszahozzuk vele a régi jó 
kedvét. Nagy titokban elmentünk a hang
szerboltba, kiválasztottunk egy szép cite- 
rát. A feleségem becsomagolta, átkötöz
te, hogy jó  sokáig tartson kibontani. Min
denki tudta, mi van a csomagban, csak ő 
nem.

Nézte, bontogatta, könnybe lábadt a

szembe, amikor meglátta. Kértük, játsz- 
szon nekünk. Kicsit kérette magát, de az
tán az ölébe vette a hangszert, és kezdte 
rajta keresgetni a régi dallamokat. Ül
tünk, csöndben figyeltük. A citera zen- 
gett-bongott, de nem akart semmilyen 
hangsor összeállni. Elügyetlenedett ujjai
val végül kipengetett valamit. Aggoda
lommal vegyes büszkeséggel nézett ránk, 
amikor befejezte.

Megismertétek? - kérdezte.
Nem tudtuk, mit mondjunk. Az apám 

szeme elhomályosodott.
- Nem tudok én már semmit - mondta. 

Félretette a citerát, és nem vette elő soha 
többé.

Ez az ötödik karácsony, amit már nem 
ünnepel velünk. Vérszilvafák vannak a 
temetőben, végig a sírok mentén. Az ő 
sírjához ültettem egy nyírfát. Nyáridőben 
végigfut a szem a vérszilvasor sötétbordó 
levelein, s egyszer csak a tekintetet föl
tartóztatja a nyírfa vidám világoszöldje. 
Ott van a sírja, ahol megakad a horizont 
felé futó pillantás. Szenteste szürkületkor 
gyertyát gyújtunk fölötte, mint annyi más 
halottnál a családja. Aztán hazamegyünk, 
és ünnepelünk, nélküle, de mégis vele.

A fiam eltette magának az apám citerá
ját, és egy szeles karimájú fekete kalap
ját. Azóta megtanult citerázni. A politiká
ban úgy mondják, vannak a változások
nak vesztesei és nyertesei. A Ham a nyer
tesek közé tartozik. Apám életében egy
szer volt külföldön - a háborúban és a ha
difogságban. A fiam 20 éves korára be
járta Európát. Jól beszél a legfontosabb 
nyelveken. Mégis belefér a leikébe, hogy 
jár egy citerazenekarral a dorozsmai 
nyugdíjaskórust kísérni. Budapesten, az 
aluljáróban néha elkéri a hangszert a fa
gyott kezű citcrás koldustól, és játszik 
helyette.

Időnként a fejébe csapja a tata régi fe
kete kalapját, és citcrázik. Olykor auten
tikus népdalokat, máskor Jim Morrison 
gitárra írt balladáit, néha lakodalmas nó
tákat. Mi, botfiilűek révedezve hallgat
juk, de nem nekünk játszik, hanem magá
nak. Ugyanúgy, mint 
apám azokon a régi, sze
gény és szomorú ünnepe
ken.

írta:
Tanács István



Lehoczki Károly: Megváltó-ünnep
A világ itt, akár a mai nap, beestelült.
Árnyék sincs, csak könyörtelen hiánya a fénynek, 
városból kivezető út, hol 
higanygőz gyertyák lobbannak,
aztán kiégnek, vagy hátramaradnak, mint a hazug múlt, 
hogy belefordulhassunk a tátongó jövőbe.
Csalások mindennapjai! - fény és sötét játéka.
Mögöttem ezerszáz köbcenti zúg, 
előttem hatvan méter reflektor-világos.
Hová törekszem ily vadul? Ott hátul 
ki üz és ott elöl ugyan ki vár most?
Ünnep közeleg. Emlékszem, az utcán 
lábak loholtak, tízmillióan vadásztak 
ötven forintért megváltóra.
A motor minden taktust pontosan kiver, 
a gép még dolgozik, csak mi fenckcdünk 
egymásra, acsargó kopók. Na nézz rám!
Miért titkolnád magányod?
Hahó! Hahó! - kiálts, verődjön bennünk a jaj!
Beletiporjuk lucsokba, sárba, tülekszünk, 
bár felkutathatnánk valami szépet! - 
bigyót, talán verset is, ahol a nép 
egzotikus, esőszagú reggelre ébred...
Hatvan méter a fény, 
mögötte sötét, sötét, sötét.
Itt az ünnep, olcsócska prédánk ma 
egymás között megosztjuk,
csókoljuk társunk gyulladt szemét és elhallgatjuk, hogy 
ezt a semmit is kitől csaltuk el, kitől loptuk.
Szeretet ünnepe karácsony! - dolgoztam, most hazafelé vágtat 
fáradt elmém, éjjeli utakon 
városok villannak el.
Ha hő esne már, hogy lázálmomban hűvössel takarna!
Ugye volt már úgy, hogy te engem szerettél? - s most 
nézz reám és nézzél jól magadba!
A gyermek, ki Isten nélkül még letérdepel.
Számolom a kilométereket, ünnep jön, ünnep megy, 
adok-kapok, mögöttem dörömböl, zúg a motor.
Rohanás! Röpíts dermesztőbb telekbe!
Hó essél! Senki se tudhassa 
merről jöttem, merre távozom.

Arad 1989
- Álljatok meg, horthysta-fasiszta ma- 

gyarok - csattant fel egy kiáltás mögöt
tünk. Semmi fenyegető nem volt a hang
ban, mégis összerezzentünk.

1989. december közepén Románia lezár
ta határait, tovább fokozva a bent rekedtek 
elkeseredettségét. Bizonytalan hírek ér
keztek Temesvárról, majd Bukarestből, 
azután robbant a bomba, a diktátor meg
bukott, a hadsereg átállt, majd a bukott ve
zért el is fogták.

A hír hatására sokan még aznap este út
nak indultak, hogy az összegyűjtött ado
mányokat eljuttassák a rászorulóknak. Vit
tek mindent, amire szükség lehet. Minden
re szükség volt!

Telipakoltuk mi is a kocsit, és irány a 
nagylaki határ, ahol még az utolsókat rúg
ta a központban néhány órája kimúlt rend
szer. A határ zárva, a rengeteg segíteni 
akaró pedig sorban állt. Kiszálltam hát a 
kocsiból, hogy a legfontosabbakkal (egy 
hátizsáknyi egyszer használatos injekciós 
tűvel) gyalogosan célba érjek.

A sor elején az egyik autós felvett, 7 óra
kor nyitották fel a sorompót, 10 járművet 
engedtek be, de a legtöbben csak Nagyla
kig mentek, hogy rábízzák az adományai
kat a helybeliekre.

Mi elsőként száguldottunk tovább Arad 
felé. A közel 50 kni-es út végig kihalt volt, 
csak a város előtt találkoztunk egy-két au
tóval. Amikor meglátták a külföldi rend
számot és a vöröskeresztet, éktelen dudá
lással fejezték ki örömüket. Hamarosan 
egy konvoj kísért minket az aradi kórház 
elé.

Akkor jöttem rá, hogy napok óta mi va
gyunk az első külföldiek, a mi jelenlétünk 
tudatosította ezekben az em berekben, 
hogy a határok megnyíltak, tényleg győ
zött a forradalom. A forradalmat később 
ellopták, de miért ne lopták volna el, hi

szen olyan szép volt.
. A kórház bejáratánál karszalagos fegy
veresek álltak, kiráncigáltak a kocsiból, 
megöleltek, megcsókoltak, az örömük le
írhatatlan volt. Orvosoknak átadtuk, amit 
hoztunk, majd csinos nővérek kerületek 
elő kiváló koreográfia, az egyiktől elkér
tem a kezében tartott, középen lyukas ro
mán zászlót, és mikor kezdtek szállingóz
ni a sorban mögöttünk álló gépkocsik, el
indultunk haza. Pontosabban csak indul
tunk volna, mert ekkor harsant fel mögöt
tünk a már idézett kiáltás, magyarul.

Megfordultunk, egy szakállas, fiatal fér
fi rohant felénk fényképezőgéppel a kezé
ben

- Csinálok rólatok egy képet, hát ti yagy- 
tok azok a horthysta-fasiszták! - folytatta. 
Ekkor jöttem rá, a hangjában bujkáló iró
nia a közelben állóknak szólt, akik közül 
sokan bedőltek a hivatalos propagandá
nak, így titulált ugyanis minket, akiknek 
egyetlen céljuk Erdély megszerzése.

Odaálltunk a kocsi elé, kezünkben az 56- 
os módon a kommunista címertől megsza
badított román zászló, és elkészült a fény
kép. O is megölelt minket, majd utunkra 
bocsátott.

Valahol egy fénykép lehet egy album
ban, a legféltettebbek között, amelyiken 
zászlóval a kezemben mosolygok, s aki 
nézi, szintén erre a forradalomra gondol.

A forradalomra, amelyet lehet, hogy el
loptak, de az emléke megmaradt, s minden 
hatalomnak jelzi, hogy sok mindent meg 
lehet tenni, ha az ember fölül van, de egy 
csomó dolgot nem érdemes, lía fölül is 
akar maradni.

írta:
Szebercnyi Gyula Tamás

Utcakeresztelő Marosvásárhelyen
Kecskemét testvérvárosában, Marosvá

sárhelyen a négyszáz utcanévből mindösz- 
sze tizennégy volt magyar, sőt magyarul is 
irt. Október 28-án a fele-fele arányban ro
mán és magyar képviselőkből álló városi 
tanács hét utcát nevezett el magyar szemé
lyiségekről: többek között Erdély 
mártirsorsú püspökéről, Márton Áronról, 
neves építészéről, Kós Károlyról. Egyhan

gú szavazatot kapott Széchenyi István is a 
városatyáktól. Mint megtudtuk, az egyet
értésben szerepet kapott a tanácsosok 
kecskeméti látogatása is, hisz a tanácsülés 
egy héttel a Marosvásárhely Kecskeméten 
című rendezvénysorozatot követő héten 
zajlott le.

Jelenti magát Jézus...
"Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben.

Jézus magát úgy jelentgeti már.
Először jelenti nagy Karácsony napján... 
Másodszor jelenti hangos Húsvét napján... 
Harmadszor jelenti piros pünkösd napján. 

Jézus magát úgy jelentgeti már."

Dúdoljuk az ősi éneket, s elgondolko
dunk a három jeles ünnep gyönyörű jelző
jén. Kettőt közülük az alliteráció tesz meg
lepővé, szinte játékossá. A piros pünkösd 
mintha lángot lobbantana. Felragyogó 
szemmel figyeljük. A hangos húsvét akusz
tikai benyomást rögzít. Miért piros a pün
kösd? Talán mert addigra kinyílnak a ró
zsák? Vagy mert a hét héten át tartó húsvé
ti idő fehér és arany liturgikus pompája 
után meglepő a piros miseruha? De hát a 
lángok is hozzátartoznak ehhez a naphoz: a 
Lélek pirosán izzó lángnyelvei! A húsvét 
nyilván allelujáktól hangos, meg az újra 
fölzengő harangszótól, az ébredő tavasz 
madárdalától.

Ehhez a két találó, képzeletmozdító, em
lékeket idéző, valóban költői jelzőhöz ké
pest első pillantásra fakónak látszik a nagy 
karácsony szókapcsolat. De csak addig, 
amíg nem vesszük eléggé komolyan. Igaz, 
itt nincs betűrím, s a három szótagos kará
csony szó mellett, jelentéktelennek tűnik 
fel az egy szótagos jelző. De ez a nagy szó 
mégsem csak szükségből került ide! Vala
mi nagy csöndet, tágasságot nyit a kará
csony köré. Megilletődve nézünk szét: a 
szent éjszaka téli, csillagos égboltja van fö
löttünk.

M itől nagy az éjszaka? Ady ju t az 
eszünkbe:

Havas Krisztus-kereszt az erdőn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.
Nem tudjuk pontosan, hogy Jézus mikor 

született: sem az esztendőt, sem az évsza
kot. De szent Lukács karácsonyi elbeszélé
sében azt olvassuk, hogy "azon a vidéken 
pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az 
éjszakában" /2,8/. Igaz, aztán fényesség tá
madt előttük, meg is szólította őket az an
gyal, megcsendült a fejük fölött még a 
"mennyei sereg" éneke is, utána megint rá
juk borult a csöndes éj, s az Újszülöttet 
már csak az ő alázatos szavuk, motozásuk 
köszöntötte. A nagy karácsony ebbe az éj
szakába, ebbe a csendbe hív meg mindnyá
junkat.

Ha az evangéliumi elbeszélésre rábízzuk 
magunkat, elgondolkodhatunk: Mit érzett 
Mária meg József, amikor Augusztus csá
szár "parancsolatjára" el kellett hagyniuk a 
názáreti házat, hogy pontosan a Jézus szü
letését megelőző napokban Betlehembe in
duljanak. Bizonyára eszükbe jutott, hogy e 
mögött a váratlan rendelkezés mögött vég
ső soron Isten akarata állhat. Az Ő szándé
ka az, hogy a Gyermek Dávid városában 
jöjjön világra. De ezt az angyal is elmagya
rázhatta volna Máriának! így még az a ki
csiny kényelem, otthonos biztonság is sem
mivé vált a Születendő körül, amit kettejük 
gondoskodása a názáreti házban nyilván 
felépített. Mária és József mégsem zúgoló
dott. Engedelmesen követte nemcsak az 
angyal szavát, hanem a császár parancsát 
is. abban is az Isten gondolatát kereste. S 
valóban így lett Jézus mindenkié. A szegé
nyek, szinti a hajléktalanok területenkívüli
ségében született., ahogyan meghalni is a

írta:
Jeleníts István

"városon kívül" fog. Aki a nagy karácsony 
hívását elfogadja, ezzel a tágassággal talál
kozik.

"Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok 
egy kisdedet". Az Egyszülött Fiú, akiben 
Isten kinyilatkoztatta köztünk önmagát, 
nem csak ideiglenesen öltözött emberi 
alakba, hogy szóba állhasson velünk, ha
nem valóban emberré lett. Egészen vállalta 
az emberi létet: a magzati élet kilenc hó
napjával, a születés és a gyermekkor ki
szolgáltatottságával, rejtettségével. így le
hetett később hiteles minden szava, minden 
mozdulata. S így szentelte meg, így bizo
nyította szentnek, fontosnak emberi létünk 
rejtett elemeit, a gyerekkor növekedését, a 
világra és az emberi szívre vonatkozó ta
pasztalataink csöndes, szinte észrevétlen 
elmélyülését, egymásra rétegződését - s 
azokat a kapcsolatokat is, amelyek egy csa
ládban meg a társadalomban a gyermekek 
köré szövődnek.

Az evangéliumi beszámoló szerint a 
pásztorok hódolata, Mária és József figyel
me az újszülött Jézus köré rendeződött. De 
magáról a Gyermekről semmi olyasmit 
nem mond ez a szöveg, ami őt - helyzeté
hez, korához nem illő módon - az esemé
nyek cselekvő részesének tüntetné fel. Még 
csak rá sem mosolyog a jelenlevőkre. Szó 
sem esik arról, hogy ő hogyan "viselke
dik", mialatt körülötte sürögnek-forognak. 
"Kiüresítette önmagát", magára vette a mi 
létünk fejlődési törvényeit. Nem tud még 
viselkedni, nem tud jelt adni az öröméről. 
O maga a jel. Annak a jele, hogy Isten ko
molyan vesz minket: egy lett közülünk.

"Jelenti magát Jézus" az első karácsonyi 
éjszaka csendjében, szegénységében, kicsi 
gyermekként az új évszázad és az új évez
red küszöbén. Az tartozik hozzá, aki nem 
veszítette el a gyermekkor bizalmát, a sze
gények engedelmességét, s legalább időről 
időre vissza tud vonulni abba. A mi korunk 
felnőtt gondolkodáshoz, életvitelhez szo
kott. /Vagy legalábbis egy olyan életstílus
hoz, amely szívesen hivatkozik saját fel
nőttségére, a közben sokszor éretlen, 
manipulálható./ . Érdemes meggondol
nunk: Isten egyformán közel van a mi tör
ténelmünknek minden pillanatához. Bizo
nyára jól meggondolta, hogy a megtestesü
lő Ige mikor és hol lépjen be az időbe. Nem 
a mi korunkat választotta. Pedig ebben a 
legszegényebb ember is részese a civilizá
ció ezer vívmányának. Hajléktalanok ma is 
vannak. Bizonyos szempontból 
ezek gazdagabbak a valaha volt ki
rálynál, hiszen megállhatnak a kira
katok előtt, s olyan képsorokat néz
hetnek végig amelyeket egyetlen 
ember sem láthatott, aki nem a hu
szadik század második felében él.
Jézus egész életén át híjával volt a 
modern technika minden vívmá
nyának. Mennyivel több embert 
megszólíthatott volna, ha olyán 
korban születik, amelyben már 
használatosak a modem hírközlő 
eszközök! Ő beérte azzal, hogy azt 
a néhány száz, néhány ezer embert 
megszólítsa, akiket puszta hangjá
val elért. Nem ült soha vonatra, re
pülőgépre, akkora területet járt be a

világból, amelyet gyalogszerrel elérhetett. 
Mégis azt mondta: Ég és föld elmúlnak, az 
én igéim nem múlnak el. S valóban el is ju 
tottak mindenhová, megszólítanak minden 
nemzetet.

Nem jelenti ez azt, hogy a modern fejlő
dés vívmányai az ördögtől valók, s egy 
tisztességes kereszténynek le kell, kellene 
mondania róluk. Azt azonban mindenkép
pen jelentik, hogy ezeknél a vívmányoknál 
fontosabb az emberi létnek az a terepe, 
ahol Jézus magát jelentgette, és ma is je 
lentgeti. Ettől nem szakadhatunk el, ha em
berségünkben nem akarunk megfogyatkoz
ni. Az ezredfordulón a kereszténység ezzel 
a figyelmeztetéssel lép a világ elé. Nem
csak a körülöttünk lévő világot szólítva 
meg, hanem a világiasságnak bennünk mo
corgó szellemét is. "Minden a tiétek, ti 
Krisztisé vagytok, Krisztus pedig az Iste
nié". Akkor lesz, lehet minden a miénk, ha 
a mondat második, harmadik elemét is vál
laljuk, komolyan vessük. Akkor tudunk 
emberi értelmet adni a fejlődésnek, a gaz
dagságnak, ha a szegénységet nem feled
jük, nem tagadjuk meg, ha az elemi, a köz
vetlen emberi kapcsolatokat nem engedjük 
elhomályosodni magunkban, magunk kö
rül. Itt szólított meg Isten, itt ér el ma is, 
egymásra serft találhatunk másutt igazán.

A karácsony családi ünnep. Ez a nagy ka
rácsony: családi ünnep. Nem nosztalgia, 
nem egy mind elvesztettebbnek látszó múlt 
idézgetése. "Jézus Krisztus ugyanaz teg
nap, ma és mindörökké". Nemcsak a meny- 
nyei Atya hatalmas szeretetének örökké 
eleven derűjére mutat csak azért, hogy 
mindig érvényes tartalmát egészen kibont
sa.

Induljunk hát el, mint a pásztorok, ebben 
a nagy karácsonyban, amelyet nem föd el 
sem a reklámok fénye, sem a hírközlő esz
közök zaja. Jézus jelentgeti magát. Meg: 
hallhatjuk a hívását, körülvehetjük, szol
gálhatjuk is mértéktudó, figyelmes-lelemé
nyes igyekezettel: sz igazi örömet ő maga 
hozza. Meglepetés, váratlan ajándék min
den ünnepen. Induljunk úgy a közelgő új 
évezred elé is, ahogyan József meg Mária 
indult Betlehembe! Bizakodva, engedel
mesen s a Gyermekre figyelve, akit akkor 
még méhében hordozott Mária, de aki ka
rácsony éjjel a betlehemi istállóban meg
született. Keressünk helyet magunknak a 
szegények között, próbálunk az igazi sze
gények lelkületével szétnézni magunk kö
rül. S ha mégis sok mindenünk van, ami
ben mások szükséget látnak, keressük meg 
őket, osztozzunk velük. Jézus azt mondta: 
Amit tettettek eggyel a legkisebbek közül, 
velem tettétek.

A Reménység 2000. éve - 1999. az Atya éve 
címmel volt kortárs képző és iparművészeti 

kiállítás volt a Piarista Gimnáziumban.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon ajánlata
• Január 8. szombaton 15.00 és 17.00 óra 
Újévköszöntő Kakaó délután: VARÁZSFU- 
VOLA - zenés mesejáték, a Trambulin Szín
ház vendégjátéka.
• Január 20. 14.00 óra
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Megyei 
Tagozatának helyi csoportja és a Kecskeméti 
Ifjúsági Otthon a Magyar Kultúra Napja és a 
"Himnusz" szerzője tiszteletére 
KÖLCSEY - SZAVA LÓVERSENYT hirdet 
a kecskeméti diákok számára 
Jelentkezési határidő: 2000. január 15. 
Információ: Bajtai Mária tanárnő - Bányai .1.

Gimnázium, Csizmadia Ilona - Kecskeméti 
Ifjúsági Otthon, (tel.: 481-523)
■ Január 21. 13.00 óra
"A MAI KÖLCSEY" címmel rendhagyó 
magyaróra Előadó: Kulin Ferenc irodalom- 
történész
• Január 21. (pénteken) 10-18 -ig 
FELSŐOKTATÁSI BÖRZE
Felsőoktatási tanintézetek képviselői sze
mélyre szóló tájékoztatást adnak az érdeklődő 
diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak Mi a 
teendő, ha nem vettek fel? - Bemutatkoznak, 
tanácsot adnak a Bács-Kiskun Megyei Mun

kaügyi Központ humán szolgáltatásának a 
képviselői Információ: Burján Sándorné
• Január 22. (szombaton) 9-13 -ig 
ISKOLABÖRZE - általános iskolák bemu
tatkozása
• Január 26. (szerdán) 17.00 óra 
"IKREK HAVA" Márai Enikő Radnóti - 
órája
• Január 28. (pénteken) 19.00 -tói 
TÁRSASTÁNC EST a hagyományos sza
lontáncokat kedvelőknek
■ Január 30. Í 5.00 - tói
IFJÚSÁG NAPJA "Fiatalság, bolondság" 
címmel játékos vetélkedő, melyet junior party 
követ.

Tóth Tamás



Lokálpatrióták fóruma
dr. Sikari Kovács András

dr. Szécsi Gábor

Nyolc éve működik a Juhar utcai 
Speciális Oktatási Nevelési Fejlesz
tő Központban a logopédiai tago
zat. Ez idő alatt sokat fejlődött ta
pasztalatokban és eszközökben 
egyaránt. Ma négy - három óvodai 
és egy iskolai - csoportban foglal
koznak súlyosan beszédhibás, 
részképességzavaros gyermekek
kel.

Az iskola és a logopédiai tagozat 
november végén nyílt napot szerve
zett kecskeméti és a Kecskemét 
környéki településeken dolgozó pe
dagógusok számára. A nyílt napon 
a szép számú érdeklődő láthatott 
különböző mozgás-, beszéd-, olva
sás-, számolásképesség fejlesztő 
foglalkozásokat, megelőző terápiá
kat óvodások és kisiskolások szá
mára.

Mint Hegedűsné Küű Irén, a tago
zat munkaközösségének vezetője 
elmondta, a nyílt napot azzal a cél
lal szervezték, hogy a pedagógusok 
megismerhessék a tagozat munká
ját. így ők is több segítséget tudnak 
nyújtani a problémás gyerekek ese
tében, azaz tájékoztathatják, adott 
esetben meg is győzhetik a szülő
ket, hogy a gyermekkel minél előbb 
forduljanak szakemberhez. Nagy 
gond ugyanis, hogy sokszor későn 
jutnak a logopédiára a rászorulók. 
Különösen fontos ez a súlyos nyel
vi zavarral küzdő gyereknél, mert a 
beszédhiba előbb-utóbb maga után 
von különböző magatartási zavaro
kat is. A gyerek sorozatos kudarco
kat él meg, ettől egyre visszahúzó- 
dobbá és egyre bizonytalanabbá vá
lik

Az lenne a szerencsés, hangsú
lyozta a tagozat vezetője, ha a sú

lyos beszédhibával, részképesség
zavarral küszködő gyerekek minél 
fiatalabb kortól kaphatnának min
dennapos, intenzív fejlesztést, és 
így válnának iskolaéretté. Ha a szü
lő azt tapasztalja, hogy gyermeke 
nem fejlődik úgy, ahogy várná, lo
gopédushoz fordulhat. Az erre hi
vatott szakértői bizottság különbö
ző vizsgálatok segítségével el tudja 
dönteni, milyen súlyos a probléma, 
szükség van-e speciális fejlesztésre. 
Inkább egy fölösleges vizsgálat, 
mint kifutás az időből - tanácsolta a 
logopédus.

A tagozat munkatársai a mozgás
fejlesztésre alapoznak - ezzel a 
gyermek általános képességei is ja
vulnak - s e  mellé sorakoznak a te
rápia egyéb elemei. Egy csoportban 
legfeljebb 15 gyerek van, óvónők, 
pedagógus-asszisztensek és négy 
logopédus foglalkozik velük. Ha a 
gyerekek már kikerültek a "rendes" 
iskolába, tanév végén visszahívják 
őket, hogy lássák, hogyan fejlőd
nek.

A nyílt nap látogatói meggyőződ
hettek róla, milyen hallatlan türe
lemmel, kitartással, leleménnyel, 
megértéssel és nem utolsósorban 
szakértelemmel foglalkoznak a ki
csikkel a tagozat pedagógusai. A 
legideálisabb az lenne, mondta 
Hegedűsné Küű Irén, ha ezek a 
gyerekek két év óvodai és két év is
kolai fejlesztés után mehetnének a 
területi iskolákba, mert így az ösz- 
szes hátrányt a minimálisra lehetne 
leküzdeni. Ennek azonban több 
akadálya is van, példul, hogy kevés 
a hely és kevés a pedagógus. De 
egyszer talán erre is lesz lehetőség.

m.

"Nem polgármesterként, hanem 
kecskeméti lokálpatriótaként jöttem 
ide..." mondta a KELE (a lokálpatrió
ták egyesülete - a szerk.) minapi ülé
sén Szécsi Gábor.

A mintegy harmincfős fórum részt
vevői és a polgármester is felkészül
ten érkeztek és kérdeztek, mondtak 
véleményt. Címszószerűen a kétórás 
frappáns kérdezz-felelekből: lesz-e 
újabb nyugdíjasház a Budai utcán, ho
va kerül a baromfi és a nagybani piac, 
mi lesz a gokart pályával, eladják-e a 
vásárcsarnokot, lesz-e megfelelő sze
repük (és helyük, épületük) a civil 
szervezeteknek, épülnek-e új gará
zsok a Széchenyi-városban, lesz-e 
szabadtéri színház a városházi belső 
udvaron, hogy halad a Városháza fel
újítása, mi lesz a Szent István és a 
Koháry-szoborral, miért nem értékeli 
a sajtó és a közvélemény a külkapcso- 
latok fontosságát, hogyan alakul a 
polgári erők 2002-es összefogása, mi 
lesz a tervezett főiskolai fejlesztések

kel, stb, stb. Az eredmények (nem) 
kellő ismertsége kapcsán Szécsi Gá
bor párhuzamba vonta, hogy míg pl. a 
Magyar Hírlap és a Népszabadság és 
általában az országos sajtó elismeri a 
város sikereit, a helyi sajtó kommen
tárjai nem objektívek. Nem is lehet 
ezen csodálkozni - mondta a polgár- 
mester -, hiszen a helyi sajtó alapvető
en liberális (ez nem baj), de olyan vál
lalkozói körök mozgatják, amelyek 
nem érdekeltek a jobboldali erők 
eredményeiben. Az itteni sajtó tehát 
nem jobboldali párti. Ennek ellensú
lyozására jelentősen fejleszteni kíván
ják - megjelenésében és tartalmában - 
a Városházi Híreket. Az ezután kéthe
tente megjelenő újságra többet köl
tünk, hogy megfelelő legyen az ered
mények publikálása és ez mindenki
hez el is jusson - mondta Szécsi Gá
bor.

Erre is reagált egy hozzászóló azzal, 
hogy nincs ma sajtószabadság, csak 
sajtómonopólium és tendenciózus cik

kek. De ezzel nem kell törődni - mert 
"a kutya ugat, a karaván halad"! Ezzel 
is szószerint egyetértek -, válaszolta a 
polgármester.

Nyomatékkai szólt a városvezetés 
régiós törekvéseiről is, melyeket igen 
fontosnak tart. A pénzügyi, környezet- 
védelmi és iijúsági információs-szol
gáltató vezető szerepkör mellé továb
biak is társulhatnak még. Megjegyez
te, hogy a szegedieknek az is fáj, hogy 
ilyen ügyekben egyáltalán felvetődött 
Kecskemét neve is. Ez részben politi
kai küzdelem lesz ezután is. Itt je
gyezte meg, hogy több külföldi multi
nacionális befektetőnek nem a város 
adta kedvezmények, hanem a megbíz
ható jó személyes kapcsolatok és be
nyomások a fontosak, ha beruházási 
helyszínt választanak.

Kis érdekesség: Szécsi Gábor mel
lett szólt még Gódor József és Katona 
László is (mint a KELE tagjai), akik 
szintén voltak első számú vezetői a 
városnak.

70 éves a mezőgazdasági szakképzés Kecskeméten
Elég szomorú, hogy hosszú évek

nek kell eltelni - egy-egy évforduló
ra várva -, hogy a tartós és színvo
nalas, sokszor komoly nehézségek 
között végzett munka egy kicsit is a 
figyelem előterébe kerüljön.

Szép és színvonalas, tartalmas progra
mokkal, évkönyvvel is készült 70 éves év
fordulójára a kecskeméti Kocsis Pál Me
zőgazdasági Szakközépiskola és szakkép
ző Intézet. Jelenlegi és volt diákok, taná
rok és az együttműködő intézmények 
szépszámú képviselői gyűltek össze meg
emlékezni, kedves műsort és sokszínű ki
állítást megtekinteni - az iskola remélhető
en immár végleges otthonában. Hiszen a 
város egyik legrégibb, országszerte ismert 
szakképző iskolája hánykolódó vándorlá
son is át kellett essen. De szólt dr. Tiba 
István igazgató kö
szöntőjében más év
fordulóról is: 115 éve 
született Kocsis Pál 
Kossuth-díjas szőlőne
mesítő, az iskola név
adója, aki egész életé
ben hálás volt, hogy 
"mindig visszahozta a 
sors és az elkötelezett
ség a szőlőtőkékhez", 
de szoros barátság fűzte Kodály Zoltánhoz 
is, akivel szinte egyidőben hunytak el.

H uszonötödik alkalom m al rendezték 
meg az Intézeti Napokat, m elyet 
Babinszky István volt kollégiumi vezető 
indított el, kezdettől a diákok aktív részvé
telével. Az 1895-ben alakult kecskeméti 
Földműves Iskola után, az 1922-ben létre
hozott Duna-Tis^:a Közi Mezőgazdasági 
Kamara első igazgatója, dr. Gesztelyi 
Nagy László indította el 1929-ben, Kisfái
ban a Kertmunkásképző Iskolát, amely a 
maga nemében első volt az országban.

Az első évben 302 jelentkezőből 170-en 
feleltek meg és 14 fiút vettek fel. 1940- 
ben már 40-en jártak egy évfolyamon, a 
kétéves képzésre. Ma 17 osztályban mint
egy 500 tanuló jár ebbe az iskolába.

Az érettségizett tanulók mintegy 25- 
30%-a továbbtanul egyetemen - főiskolán,

nagyrészük pedig beiratkozik technikus 
vagy másfajta szakképzésre. 1993-ban és 
1998-ban világbanki programok révén 
újabb szakok indultak, új tornacsarnok 
épült és fejlődött a tanüzem. Környezetvé
delmi, növényvédelmi, vízgazdálkodási 
szakok indultak és a tanulók a hagyomá
nyos termesztéstechnológián túl a feldol
gozáshoz, tároláshoz és értékesítéshez is 
számos korszerű ismeretet kapnak.

Tiba István ünnepi köszöntőjét Móricz 
Zsigmond 1934-ben írt mondataival zárta.

"És a kecskeméti óriási határ százezernyi 
kertből áll, s valamennyi tökéletesen van 
kezelve. Innen sugárzik szét az ország 
egész területére a gyümölcskultúra.

Felemelő és büszke érzéssel voltam jelen 
ezen a vizsgán. A magyar szellem, a ma
gyar akarat és a magyar tehetség tündökölt 

körülöttem. Egyet
len kifogásom van 
ez iskola ellen - az, 
hogy csak ez, ez az 
egy van belőle. 
Ilyen iskolákkal 
kellene telcültetni 
az egész országot. 
Minden vármegyé
ben kellene leg
alább egy belőle."

Vajon ma mit írna?!
Talán csak egy pici udvariatlanság ho- 

mályosította az ünnepség fényét: a meghí
vott közel félszáz kecskeméti iskolaigaz
gató közül alig tucatnyian voltak jelen - 
azok, akik mindig megtisztelik egymást 
jelenlétükkel, s ezáltal talán egyúttal egy 
kicsit többel is...

Dr. Botos Ernő, a Szőlészeti és Borásza
ti Kutatóintézet főigazgatója:

A szőlészeti és borászati képzés - az is
kolai névadó, nemesítő, kutató révén is - 
különös szerepet kap az iskolában. Intéze
tünk, állandó gyakorlati terepük, a tanulók 
hozzánk kijárnak fajtaismeretet tanulni, 
metszeni, szüretelni. A Kocsis Pál iskola is 
tagja - a Kertészeti Főiskolával, Zöldség
termesztési Kutatóintézettel, a Gyümölcs
termesztési Kutatóállomással és a mi inté
zetünkkel együtt - annak az egyedülálló

Az igazgató munkatársait köszönti

Az iskola diákjai sokszínű és színvonalas műsort adtak a díszteremben tartott ünnepségen

kertészeti intéz
ményrendszernek, 
amely itt Kecske
méten működik.
Ezek ugyan külön
böző ágazati fel
ügyelet alá tartozók, 
de szerződés alap
ján  m egpróbálunk 
most majd pl. egy 
pincét is együtt mű
ködtetni. Személyes 
kapcsolataink is 
jók. A Kocsis Pál is
kola nagyvonalú
sággal bizonyította, 
hogy a húsz évvel 
ezelőtti hibás döntés 
után - amikor Kisfá
it elvették tőlük, s 
amelyről nem is az SZBKI tehetett - a kap
csolatainkban minden a helyén van és 
ezért dolgozunk mi is.

Dr. Lévai Péter, a Kertészeti Főiskola 
főigazgatója:

Talán a Kocsis Pál iskolával a legjobb a 
kapcsolatunk a velünk együttm űködő 
szakközépiskolák közül. Fontos beiskolá
zási bázis, évente legkevesebb 10-15 főt 
veszünk fel tőlük. Megvalósult az oktató
csere, rendszeresen tanítunk (pl. helyette
sítések esetén) náluk, de Tiba úr is tagja a 
főiskolai záróvizsga bizottságnak. A közös 
szakmai programok, oktatói konferenciák 
mellett a mi hallgatóink és az ő hallgatóik 
együtt dolgoznak a tangazdaságban is. Ez

a bázis lehet majd a vidékfejlesztési cent
rum alapja is. Együttműködünk az akkre
ditált felsőfokú szakképzés kidolgozásá

ban, amelynek lényege, hogy már ott, a 
szakközépiskolában kapjanak a tanulók 
nálunk beszámítható szakmai ismereteket.

De sokatmondó - a volt diákok közül - 
1979-ben végzett Szálkái László (akkor 
Szakma Kiváló Tanulója Országos ver
senyt nyert), ma már az egész országba és 
sok európai államba szállító kecskeméti 
szárazvirág készítő vállalkozó néhány em
lékező mondata:

- Az iskolára úgy emlékezem vissza, 
mint az életbe vezető úton egy utolsó csar

nokra, 
ame
lyen 
minden 
tanár 
nyitott 
egy ab
lakot 
szá
munk
ra.

Szakmaszeretetben, energiában, ember
ségben tudtak adni valami olyan pluszt, 
amit a jó  értelemben vett megszállottság
gal és hivatásszeretettel lehet csak. Ezt a 
pedagóguspályát nem azért művelték, 
mert pénzt kerestek vele, hanem örömet is 
találtak benne.

Húsz év után a konkrét élményeket ne
héz felidézni, de az odafigyelést és az em
berséget nem lehet elfelejteni. Ahhoz per
sze, hogy valaki pl. sikeres vállalkozó is 
legyen az életben, személyes ambíciók is 
kellenek. Sok mindent 14-15 éves korban 
nem érez az ember, de nagyon jó érzés 
volt most ezen az ünnepségen részt venni, 
újra látni a régi tanárok arcát. Nem volt 
könnyű iskola (és ez volt a jó!), ma is ide
jönnék és szeretném majd a most kicsi lá
nyomat is ideíratni... K.Gy.
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Költségvetési koncepció 20()0-re. Elfogad
ta a közgyűlés a város 2000-re vonatkozó 
költségvetési koncepcióját. A koncepció gya
korlatilag két legfontosabb alapelve: a műkö
dési kiadások csökkentése (87,6 százalékról 
80-ra) a feladatok még megfelelő szintű ellá
tása mellett, valamint a saját bevételek növe
lése. Ez utóbbi cél nagy valószínűséggel első
sorban a helyi adók emelésével valósulhat 
meg. A koncepció 10, 5 milliárd forint bevé
tellel számol, kiadási táblázatot azonban nem 
tartalmaz. Több képviselő is úgy vélte, hogy 
előzetes számításai szerint a város költségve
téséből 2,5-3 milliárd forint hiányzik, körül
belül ekkora kiadási összeggel szemben nem 
áll bevétel.

Nonprofit szolgáltató központ. A Minisz
terelnöki Hivatal a civil társadalom fejlesztési 
koncepciójának részeként 1999-ben elindítot
ta a Nonprofit Szolgáltató Központ progra
mot. A központok a megyeszékhelyeken a 
Méh finanszírozásával, a helyi önkormányzat
ok közreműködésével jönnek létre, feladatuk 
szolgáltatásokkal, képzésekkel segiteni a civil 
szervezeteket, hidat építeni az önkormányzat 
és a civil szféra között. A közgyűlés úgy dön
tött, felhatalmazza a polgármestert a központ 
létrehozását célzó szerződés aláírásra a Meh- 
hel. Ennek értelmében 2000-ben 700 ezer fo
rint támogatást is nyújt az önkormányzat a 
központ fenntartási költségeihez. Kovács An
tal, a költségvetési és pénzügyi bizottság elnö
ke megkérdezte, 2000 után ki és hogyan fogja 
finanszírozni a központot, ez ugyanis nem de
rül ki a szerződés szövegéből. A polgármester 
úgy vélte, valószínűleg pályázni kell majd.

A Változás városai. A kögyűlés döntése ér
telmében Kecskemét csatlakozik a 
Bertelsman Alapítvány és a Világbank által

kezdeményezett a "Változás városai" elneve
zésű projekthez. A létrehozandó hálózat célja, 
hogy a közép- és keleteurópai régiók önkor
mányzatai a határokon átívelő dialógust foly
tassanak a szervezeti, politikai, társadalmi és 
gazdasági kérdésekben, és ily módon meg
könnyítsék az önkormányzatok fejlődését, be
illeszkedését az Európai Unióba. A program
ban való részvétel költségeit a Bertelsman 
Alapítvány és a Világbank finanszírozza.

Ingatlaneladás. Kecskemét önkormányzata 
a Horog-Forrás-Zápolyai utcák által határolt 
térségben mintegy 3400 négyzetméter beépí
tetlen területet értékesít négyzetméterenként 
10 000 forint áron. A vevő a nagykőrösi 
BAUKER Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Pályázatot nyújt be a város a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztériumhoz az 
önkormányzati törzsvagyonba tartozó közút
hálózatok és kerékpárutak építésére kiírt pá
lyázati felhívásra. A Kecskeméten tervezett 
beruházások a következők lennének: Nyíri út, 
Zana-köz útépítése (kb. 66 millió forint beke
rülési költség); Katonatelep, Bernáth János út 
útépítése (5,6 millió forint); Csabai Géza út 
mentén a Strand és az 52-es számú közút kö
zötti szakasz kerékpárút építésére (30 millió 
front); Széchenyiváros, Március 15. utca mel
lett a Pajzs utca és a Nyíri út kereszteződésé
ig kerékpárút építése (4 millió forint).

Társasági eredmények. Elfogadta a köz
gyűlés a kizárólagos és többségi önkormány
zati tulajdonú társaságok háromnegyedéves 
gazdálkodásáról készült tájékoztatót. A hat 
cég közül a Termostar Kft és a Mozik Kft 
veszteséges (13,9 illetve 7,5 millió forint). 
Nyereséggel zárta a háromnegyedévet a 
Bácsvíz Rt., a KIK-FOR Kft, a Városgazdasá
gi Kft és a Telemozi Kft. Utóbbi a tervezett 
29,9 millió forint helyett 79 millió forint nye
reséget ért el, vagyis majdnem 50 millió fo
rinttal "alultervezték" magukat. Érdekes, 
hogy az árbevételt sokkal jobban sikerült elta
lálni: a tényleges bevétel csak egymillió fo
rinttal haladja meg a tervezettet, 226,9 millió 
helyett 227,9 millió forint lett.

Bezár a Városi Mozi. Január 1-től nem 
vetítenek több filmet a Városi Moziban, az 
ajtóra egyelőre lakat kerül. A Mozik Kft a 
közgyűlés határozata szerint, jogutód nélkül, 
végelszámolással megszűnik. A Városi Mozi 
épületének hasznosításáról később döntenek.

A közterület-használat általános szabályai
ról szóló többszörösen módosított rendeletet 
ismét módosította a közgyűlés. Lényeges vál
tozás, hogy közterület-használati engedély az 
eddigi öt évtől eltérően legfeljebb egy év idő
tartamra adható. A rendelet szerint ezentúl 
nemcsak az engedély nélkül kiragasztott pla
kát, hirdetés kihelyezője - akit gyakran lehe
tetlen megtalálni - , hanem maga a hirdető is 
felelősségre vonható. (Úgyhogy jó lesz odafi
gyelni, kinek a plakátja hol virít!) A díjtétele
ket jelentősen emelték a képviselők. A Bács- 
Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a 35-150 százalékos emelést elfogadhatatlan
nak ítélte a rendelettervezethez küldött véle
ményezésében. A megyei Kézműves Kamara 
ugyancsak kifogásolta a díjtételek tervezett 
mértékét, különösen a portálok és az épített 
pavilonok esetében. Ugyanakkor furcsállták, 
hogy míg a kis kereskedelmi forgalmat bo
nyolító pavilon havi díjtételt fizet, addig az 
üzemanyagtöltő állomás éves díjtételt, ráadá
sul alacsonyabb négyzetméter áron. A köz
gyűlés nem fogadta el a kamarák véleményét.

Hivatásos gondnokok. A Bács-Kiskun me
gyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala cél- 
vizsgálatot végzett a Kecskeméti polgármes
teri hivatal gyámhivatalánál a gondnoksági 
ügyek körében.

Ennek során mindent rendben lévőnek talál
tak, kivéve, hogy a kétszázharmincöt gondno
koltra kevés a három és fél (!) főállású hivatá
sos gondnok. A jogszabály szerint ugyanis a 
hivatásos gondnok egyidejűleg legfeljebb 
negyven gondnokság alatt álló személy ré
szére rendelhető ki, Kecskeméten viszont 
hatvanhét főre jut egy. A jogsértő állapot meg
szüntetése érdekében.

A közgyűlés úgy döntött, hogy jövő évtől to
vábbi három gondnokot foglalkoztat a város 
megbízásos jogviszonyban.

Tervek középtávra
A közgyűlés novem ber végén elfogad

ta Kecskemét önkorm ányzatának közép
távú, 2000-2002 . közötti gazdasági 
programját. Mint dr. Szécsi Gábor pol
gárm ester elm ondta bevezetőjében, a 
program első számú jelentősége és célja, 
hogy tervezhetővé tegye a város gazdál
kodását. A koncepció több alapelvre 
épül, ezek közül a polgárm ester a három 
legfontosabbat emelte ki. Az első a fel
adatfinanszírozás alapelve, azaz világo
san kell látni, melyek a kötelező, és m e
lyek az önként vállalt, de létfontosságú 
feladatok. A második alapelv a kézben 
tartható, ütemezhető beruházáspolitika, 
a vagyonfelélés folyamatának m egállítá
sa. Harmadik alapelvként hangsúlyozta 
dr. Szécsi Gábor a működési jellegű ki
adások arányának csökkentését.

A koncepció tartalmaz egy általános 
helyzetértékelést és tizenegy ágazati 
programot a városüzemeltetéstől a va
gyongazdálkodásig. A program röviden 
összegzi a finanszírozási lehetőségeket 
is, mint például az adóbevételek növelé
se, a takarékosság, az intézményi szféra 
szervezeti átalakítása, hatékony gazdál
kodás a vagyonnal, külső források (pá
lyázati pénzek, vállalkozói tőke) bevo
nása.

Az ágazati programok ugyancsak tar
talmaznak' helyzetértékelést, részletezik 
a kötelező feladatok körét, az önként 
vállalt feladatok prioritásait, vázolják, 
hogyan valósítható meg a finanszírozás, 
melyek a szükséges fejlesztések az ága
zatban, s ezeket milyen forrásokból lehet 
(ne) finanszírozni.

A polgárm ester hangsúlyozta, hogy a 
gazdasági program tulajdonképpen két 
részből áll: az egyik az elvi, amely meg
határozza az irányokat és prioritásokat. 
A másik rész az éves koncepció - vagyis 
az önkorm ányzat adott évre szóló költ
ségvetése - a konkrét kiadásokkal és fi
nanszírozási forrásokkal.

A gazdasági programról folyó hosszú 
vitában a képviselők többsége felszólalt. 
Röviden idézzük a frakcióvezetők ösz- 
szegzéseit, a polgári koalíció részéről 
Hertelendy László (Fidesz), az ellenzék

részéről dr. Adorján Mihály (SZDSZ) 
frakcióvezetőket külön kértük vélem é
nyük kifejtésére.

Nagy Imre (FKGP-M1ÉP): Olyan gaz
dasági program, amely előrelépést jelent 
az előző évekhez képest, és alapja lehet 
a részletes, operatív programnak. Na
gyon jónak tartom, hogy felvállalja az 
agrárfejlesztést, bár hiányolom belőle az 
állatvásártelep kialakítására vonatkozó 
elképzeléseket. A program kisebb hibái
val együtt is alkalmas az elfogadásra.

Szűcs Tibor (M SZP): Szakmai és poli
tikai jellegű vizsgálatnak is alávetettük a 
programot. Á ltalános jellegű észrevéte
leink a következők. A program ellent
m ondásokat tartalmaz, például a helyi 
adók emelését, mint forrást jelöli meg, 
ugyanakkor a tőkét adókedvezm énnyel 
kívánja idecsalogatni. Az emelés tehát 
csak a már itt élőkre vonatkozik? A 
program szerint az állam újraelosztó sze
repe csökken, ez éppen nem így van je 
lenleg. Az ágazati koncepciók felvetik a 
problémákat, de nem adnak megoldást, 
például a sport területén. A rangsorolás 
sem mindig helytálló. A politikai jellegű 
vizsgálódás eredm énye: ez a gazdasági 
koncepció köszönőviszonyban sincs a 
Fidesz választási programjával. A helyi 
adók növeléséről, intézmények összevo
násáról, lakbérek emeléséről nem volt 
szó.

Szabó István Imre (MDF): A progra
mot kifejezetten jónak tartjuk. Az az el
osztási rendszer, amely eddig működött, 
csődbe jutott, a vagyonfelélés tovább 
nem folytatható. A gazdasági program 
ezzel a gyakorlattal szakít. A bázisszem 
lélet helyett a feladatfinanszírozást he
lyezi előtérbe. Az elképzelések annyiban 
fognak megvalósulni, amennyire be tud
juk  őket építeni az éves költségvetésbe.

Dr. Szabó Attila (SZÉK): Ez a prog
ram jóval összeszedettebb, alaposabb, 
m int az első fordu lóra  összeá llíto tt 
anyag, a helyzetelem zés kifejezetten jól 
sikerült. Programnak azonban nem iga
zán konkrét, inkább irány- és alapelvek 
megfogalm azása. M egvalósítása a forrá
sok meglétén fog állni vagy bukni.

KÉT VELEMENY A VAROS GAZDASÁGI PROGRAMJÁRÓL
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FIDESZ: ésszerű 
gazdálkodás

- Miért olyan fontos a város számára ez a gazdasá
gi program?

- Egy kicsit messzebbről kell indulni ennek a kérdés
nek a megválaszolásához. Egyrészt: törvényi kötele
zettség írja elő. Másrészt, a kormány igyekszik a át
strukturálni a költségvetés szerkezetét, hogy alkalmaz
kodjon az Európai Unió finanszírozási gyakorlatához, s 
ez az önkormányzatokat is érinti. A lényege, hogy az 
önkormányzatok több bevételi forrással rendelkezze
nek, de állami, központi forrásból csak a kötelező fel
adatokat finanszírozzák. A támogatás nem csökken, 
csak a belső struktúra változik. Ennek része az szja- 
visszatérítés is, amit sokan úgy értelmeznek, hogy az 
állam elvonja a támogatást. Nem így van, Kecskemét 
például nem kap kevesebb támogatást a kötelező fel
adatok ellátására. Nem jár rosszabbul, mivel sok intéz
ményt tart fenn. Az önkormányzatok az önként vállalt 
feladataikat is finanszírozhatják, de ehhez meg kell ta
lálniuk a fedezetet, a bevételi forrást. Ahhoz, hogy a vá
ros ezekhez az új körülményekhez tudja igazítani a 
gazdálkodását, szükség van egy középtávú gazdasági 
programra. Ez az a program, amit a képviselők nemré
giben elfogadtak. Ennek alapján kezdődött meg a konk
rét ágazati programok kidolgozása.

- Egyes képviselői vélemények szerint ez a prog
ram nem program, inkább csak irányelvek megfo
galmazása.

- Ez egy koncepció, amely a fő csapásirányokat, alap
elveket, prioritásokat tartalmazza. Az irányok és alapel
vek nem lehettek meglepőek senki olyan számára, aki 
ismeri Kecskemét helyzetét és gazdálkodását. A város 
15 százalékkal több intézményt tart fenn, mint a hason
ló megyei jogú városok. El kell dönteni, hogy fenn 
akarjuk-e ezt tartani. Ha igen, akkor többlet-bevételről 
kell gondoskodni, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb,

nem kötelező jellegű feladatok
, ,, r. , . . ,,, . . Hertelendy Lászlóellátására kell forrást talalm. A J

város vagyona nem teremt már fedezetet, a vagyonfel
élés nem folytatható.

Az ipari park területének értékesítésével jelentős kül
földi tőkét sikerül bevonni. Magában az intézményhá
lózatban is vannak még tartalékok.

- A program, akárhogy is nézzük, előrevetít szigo
rú intézkedéseket: összevonások, leépítések, helyi 
adók emelése...

- Dönteni kell, hogy racionálisan vagy pazarlóan gaz- 
dálkodunk-e? Lehet, hogy lesz létszámleépítés, de van
nak más megoldások is. A helyi adókat illetően: a város 
nem tervezi új adónem bevezetését, de bizonyos adó
emelést nem lehet elkerülni.

- Meglehetősen nagy feladatot vállal a város, illet
ve az önkormányzat, ha ezt a programot valóra sze
retné váltani. Lesz ehhez elég pénz, energia és aka
rat?

- Bízunk benne, hogy lesz. Ez több év feladata. Én hi
szem, hogy a racionalitás meghozza a gyümölcsét. Ha 
saját szakterületemet tekintem, a város infrastrukturális 
fejlesztésére - utak, csatornahálózat építése, a hulladék- 
gazdálkodás megoldása- nagyon jó pályázati lehetősé
gek állnak előttünk. A csatornadíjakból évi 2 százalék 
megy január 1-től fejlesztésre, az így felhalmozódó 
összeget pályázati önrészként tudjuk felhasználni.

- Mi a véleménye az MSZP frakcióvezetőjének ki
jelentéséről, miszerint ez a program köszönővi
szonyban sincs a Fidesz választási programjával, hi
szen csupa megszorításokat tartalmaz?

- Ebből is látszik, hogy nem ismeri a Fidesz program
ját. Ez az anyag sem a megszorításokról szól, hanem ar
ról, hogy szőkébb források mellett megtaláljuk a racio
nális gazdálkodás módját és lehetőségeit.

SZDSZ: a polgár 
nemcsak adóalany

- Hogy a közepébe vágjunk: mit lát jónak és mit 
rossznak ebben a programban?

- Mindenképpen egyetértek azzal, hogy legyen egy 
olyan program, amelyben a várost éppen irányítók 
meghatározzák, mit tartanak fontosnak, milyen gon
dokat és hogyan kívánnak feloldani. A távlati célkitű
zéseknek van értelme, igazolják, hogy a város vezetői 
látják a feladatokat. Ugyanakkor kicsit szkeptikus is 
vagyok. Volt módom nagyon sok program kidolgozá
sában részt venni, tapasztaltam, mennyire számítanak 
sorvezetőnek a távlati koncepciók az éves programok 
kialakításában és megvalósításában. Az utóbbiakat a 
külső, előre nem látható tényezők ugyanis nagyon 
erősen befolyásolják. Ebben a programban is bizonyá
ra sok minden van, ami nem fog valóra válni, és sok 
minden megvalósul majd, ami benne sem volt. Az biz
tos, hogy a tervkészítők nem voltak könnyű helyzet
ben, amikor kidolgozták. Ami magát a programot ille
ti: mintha nem lett volna senki, aki az egészet átlátja 
és egységbe foglalja. Kis ágazati programok készül
tek, amelyeknek még a stílusa is nagyon eltérő. A 
helyzetértékelést túlságosan kritikainak tartom. Alig 
van benne pozitívum, mintha most kellene elkezdeni 
a városépítést. Ha ez így lenne igaz, nem tudom, mit 
"irigyelnek" annyira Kecskeméten az idelátogatók. A 
régiókban gondolkodást megértem, de itt túlzottnak 
tartom. Oldalakat idéznek a Dél-Alföldi régió prog
ramjából, de összesen öt sor szól a helyi vállalkozók
ról. Mit tervez, hogyan képzeli velük az együttműkö
dést a város? Egy önkormányzat nem tekintheti csak 
adóalanynak a polgárait. Hogy egy város lakható le
gyen, azt nem lehet megcsinálni a település polgárai 
nélkül, csak azért, mert az önkormányzat elhatározza. 
Összességében: szívesebben olvastam volna egy rövi-

dr. Adorján Mihály
debb programot, m értéktar
tóbb kritikával és mértéktar
tóbb távlatokkal.

- Hallottam olyan - nem képviselői - véleményt, 
hogy talán jobb lett volna nemcsak önkormányza
ti, hanem városi gazdasági programot készíteni, 
bevonva az itt élőket is, például a civil szervezete
ken keresztül, vagy éppen a vállalkozókat az ér
dekképviseleteken keresztül.

- Egy önkormányzatnak saját feladatait kell első fo
kon tisztázni: miért terheli felelősség, mit kell biztosí
tania. Ez a város önkormányzatának a gazdasági ter
ve. De az is igaz, hogy egy város vezetésének sikeres
sége nemcsak önmagán múlik. Tehát nem jó, ha a kül
ső környezet eredményeit besöpörjük, a tervkészítés
be viszont e külső kör szereplőit nem vonjuk be. Le
het, hogy jobb lett volna, gazdagíthatta volna a prog
ramot.

- Ön milyennek látja a megvalósítás pénzügyi le
hetőségeit?

- Szép csendesen telt el ez az év, véleményem sze
rint nagyon szerény pénzügyi eredményt hozott. Ha a 
többi is ilyen csendesen alakul, nem várhatók nagy 
eredmények. Egyelőre úgy látszik, hogy a városnak 
kevesebb pénze lesz. Nagyon sok függ a gazdasági év 
alakulásától. Azt senki nem tudja megmondani, két- 
hároin év múlva Kecskemét mire számíthat. Az idén 
tavasszal például még más feltételekkel kellett szá
molni, mint ősszel. Ember legyen a talpán, aki ilyen 
körülmények között tervezni tud. Ezért nem is érde
mes részletekbe menő távlati terveket kidolgozni. Jó, 
hogy van egy vezérfonalunk, de óvnék mindenkit, 
hogy kőbe vésett törvénynek tekintse.



m í  lesz veled, k t v ? Ombudsmani vizsgálatok
A kecskeméti közgyűlés az utóbbi időben 

többször is foglalkozott a városi televízi
óval, nem kis viták közepette. Abban még 
egyetértettek a képviselők -  pártállásra 
való tekintet nélkül -, hogy alaposan meg 
kell vizsgálni, miért szorul a KTV ebben 
az évben 18 millió forintos többlettámo
gatásra. Elfogadták a gyorsan lezajlott 
célellenőrzés megállapításait, egyhangú
lag megszavazták azt is, hogy mindez nem 
maradhat következmények nélkül. A Há
lózatos Televíziók Részvénytársasághoz 
való csatlakozás azonban nagyon éles vi
tát gerjesztett.

A KTV az Országos Rádió és Televízió 
Testülettel (ORTT) kötött műsorszolgálta
tási szerződés alapján 1999. március l-je 
óta a heti 77 órás műsoridő 55.14 száza
lékában saját műsort köteles sugározni. 
Ez komoly anyagi terheket ró az intéz
ményre (és az önkormányzatra is). Egy 
országos hálózat létrehozását a helyi tele
víziók már jónéhány éve tervezik, gazda
sági és szakmai megfontolásból. A telepü
lések lakói általában ragaszkodnak a sa
ját, helyi televíziójukhoz, de a műsorkészí
tés és a stúdiótechnika költségeivel, saj
nos, nem tartanak lépést a tv-szerkesztő- 
ségek bevételei. Erre kínálna megoldást a 
Hálózatos Televíziók Rt., amely az ORTT- 
töl országos műsorszolgáltatási jogosult
ságot szerzett. A hálózat nagyobb reklám
bevételi lehetőségekkel rendelkezik, film
beszerzéseknél árkedvezményt érhet el, és

NYILATKOZAT
E nyilatkozat aláírói tiltakozásukat fejezik 

ki Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyű
lésének 1999. november 24-iki ülésén hozott 
döntése ellen, melynek értelmében a Kecs
keméti Televízió csatlakozik a Hálózatos Te
levíziók Részvénytársasághoz.

A csatlakozás, a Kecskeméti Televízió 
önállóságának ilyen fokú korlátozása, vitat
ható mind szakmailag, mind gazdaságilag. 
Ráadásul a tulajdonos önkormányzat önfcl- 
adó döntéséhez a 33 tagú testületből mind
össze 15 támogató szavazattal szerzett 
"többséget".

A tiltakozás oka azonban mégsem ez, va
gyis az esetleg veszélybe kerülő sugárzási 
jog elvesztése, vagy az idei költségvetési tá
mogatását 18 millió forinttal túllépő KTV 
gazdasági ellehetetlenülése, netán az, hogy 
biankó felhatalmazást ad a polgármesternek 
egy későbbi időben történő szerződéskötésre 
és egyes személyi döntésekre, hiszen ezekről 
- bár húsbavágó kérdések - a közgyűlésnek 
egyszerűen nem volt módja tárgyalni.

Tiltakozunk azonban amiatt, hogy a testü
let igennel szavazó tagjai figyelmen kívül 
hagyták az önkormányzat frakcióvezetőinek 
egységes és egyöntetű álláspontját, mely

a helyi televíziók révén sajátos, "vidéki" 
arculatot alakíthat ki, ahol már nem érvé
nyesül a főváros-központúság ( a stúdiók 
egymásnak is készítenének hírműsorokat, 
tudósításokat). De ami előnye ennek a há
lózatnak, az úgy tűnik, egyben a hátránya 
is: a műsoridő jelentős részében a hálózat 
tagjai mindenütt ugyanazt a műsort sugá- 
roznák, a helyi műsorok adásideje pedig 
napi négy’ órára csökkenne.

A közgyűlésben a rövid ismertető után 
több mint egy óráig záporoztak a kérdések 
Szappanos Benedek kommunikációs ta
nácsnokra és Gáti úrra, az rt vezetőjére, 
aki ugyancsak részt vett az ülésen. Az el- *  

lenzéki képviselők elsősorban azt kifogá
solták, hogy nagyon kevés információval 
rendelkeznek az rt jövőbeni tevékenységé
vel kapcsolatban, a 80 oldalas szerződés 
áttanulmányozására nem volt idő. Sok 
kérdésre nem kaptak választ, például arra 
sem: csökkennek-e a KTVfenntartási költ
ségei (s végeredményben ezzel az önkor
mányzat terhei) a hálózathoz való csatla
kozással?

A vita végére olyannnyira elmérgese
dett a hangulat, hogy az ellenzéki padsor
okból többen távoztak. A szavazáskor ti
zennyolcán maradtak a teremben, közülük 
tizenöten szavaztak igennel, s ezzel a köz- 
gyűlés felhatalmazta a polgármestert a 
csatlakozás legmegfelelőbb időpontjának 
kiválasztására, és a 740 ezer forint értékű 
részvénycsomag megvásárlására.

szerint a városnak nem érdeke, és a jelenlegi 
helyzetben nem is időszerű a KTV csatlako
zása a Hálózatos Rt.-hcz. Ez az álláspont 
egy, a helyi televízió főszerkesztőjének kéré
sére nemrégiben megtartott tanácskozáson 
fogalmazódott meg, amelyen csak a Fidesz 
nem képviseltette magát.

Tiltakozunk amiatt is, hogy , a november 
24-iki ülésen a többség erőből meghiúsította 
a vitát, senkinek sem adva módot, hogy a 
frissiben készült, mintegy 80 oldalas anya
got (társasági szerződés, szindikátusi szerző
dés) megismerhesse, alaposan áttanulmá
nyozza. Ezzel megakadályozták, hogy az új 
információk birtokában, egy újabb frakció
vezetői egyeztetésen kialakuljon egy kon
szenzuson alapuló, egységes, Kecskemét ér
dekeit valóban szem előtt tartó álláspont, 
amelyről a közgyűlés megnyugtatóan dönt
hetne. Bízunk abban, hogy nyilatkozatunk
kal felhívjuk a figyelmet egy elítélendő gya
korlatra, s egyúttal kezdeményezzük annak 
megváltoztatását is.

Dr. Adorján Mihály, dr. Brúszel László, 
Hetényi István, Molnár Sándorné, 
Probojáczné Túri Éva, dr. Szabó Attila, 
Szeitz Péter, Szűcs Tibor, dr. Váczi Tamás
önkormányzati képviselők.

Az állam polgári jogok biztosa, dr. 
Gönczöl Katalin és általános helyettese, 
dr. Polt Péter kihelyezett ügyfélfogadással 
egybekötött megyei munkalátogatást tar
tott november végén Kecskeméten. A lá
togatás egyik célja volt, hogy lehetőséget 
adjanak az itt élő állampolgároknak pana
szaik személyes előterjesztésére, de az al
kalmat arra is felhasználták, hogy már fo
lyamatban lévő vagy tervezett vizsgálata
ikhoz adatokat gyűjtsenek.

Polt Péter és munkatársai a kecskeméti 
Napsugár Speciális Gyermekotthonban a 
gyermekek jogainak érvényesülését vizs
gálták. Megállapításuk szerint a legsúlyo
sabb gond az otthonban a dolgozók ala
csony fizetése, emiatt a szakképzett mun
kaerőt nagyon nehéz megtartani. A mun
katársak állandó cserélődése és a szakkép
zettség hiánya a gyermekek mindennapi 
életében olyan problém ákat okozhat, 
amely az Alkotmányban biztosított jogaik 
érvényesülését veszélyezteti. Az otthon
ban tapasztaltakról jelentés készül.

Három évvel ezelőtt az országgyűlési 
biztos már vizsgálta a megyei ügyvédi ka
mara tevékenységét. Akkor ajánlást tett, 
hogy szervezzék meg az ügyvédi ügyeleti 
rendszert, annak érdekében, hogy jobban 
érvényesülhessen a kirendelt védővel ren
delkező fogvatartott személyek védelem
hez való joga. A mostani vizsgálat során 
dr. Gönczöl Katalin megállapította, hogy 
az ajánlást még nem teljesítették. A me
gyei rendőrfőkapitányság fogdájában a 
fogvatartottak nincsenek megelégedve a 
kirendelt védők tevékenységével. Sok 
esetben a fogvatartott még személyleírást 
sem tudott adni az ügyvédről. De talál
koztak a biztosok olyan előzetes letartóz
tatásban lévővel is, aki annyira meg volt 
elégedve, hogy később védelme ellátására 
is meghatalmazta a kirendelt védőt. Az el
lenőrzés során a biztosok megállapították,

hogy - a jogszabályi előírásokkal ellentét
ben - a fogdában nincs olyan telefon, ame
lyet a fogvatartottak arra használhatnának, 
hogy védőjükkel (akár kirendelt, akár 
meghatalmazott) közvetlen kapcsolatot te
remtsenek.

A két évvel ezelőtti ajánlások teljesülé
sének utóellenőrzését végezve Polt Péter 
olyan állapotokat talált a Magyar Hon
védség 59. Szentgyörgyi Dezső Harcásza
ti Repülőezredé
nél, amelyek az 
emberi m éltó
sághoz való jog 
megsértésének 
gyanúját alapoz
ták meg. Külö
nösen a sorállo
mányú katonák 
elhelyezését, az 
infrastrukturális 
körülményeket 
kifogásolta: 
málló vakolat, 
elhanyagoltság, 
korlátozott tisz
tálkodási lehető
ség, a katonáknak gyakran ruházkodási 
gondjaik is vannak. Az ezrednél tapasztal
takról ugyancsak vizsgálati jelentés ké
szül.

Gönczöl Katalin munkatársai látogatást 
tettek az egészségbiztosító pénztár, a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság és az 
APEH kecskeméti ügyfélszolgálati irodái
ban (utóbbinál "álruhában"). A nyugdíj- 
biztosító ügyfélszolgálatáról megállapítot
ták, hogy korrekt módon, színvonalasan 
működik, az egészségbiztosítónál viszont 
túl kevés az ügyintéző a napi átlagban 50- 
70 ügyfélhez. Az APEH-nél kifogásolták a 
körülményeket: a Dutép hajdani munkás- 
szállójában nem lehet megvalósítani az 
adóhatóság és az adózók kapcsolatának

korszerűsítését célzó, 1994. óta hatályos 
rendelkezéseket. Az ablakoknál például a 
sorbanállás folyamatos, bevallási időszak
ban szinte elviselhetetlen a zaj, a tüleke
dés, az ablakok mögötti irodák zsúfoltak, a 
korszerűtlen mátrixnyomtatók, a telefonon 
történő felvilágosítás, az ablakoknál folyó 
ügyfélfogadás egyidejűsége hátráltatja a 
hatékony és ügyfélcentrikus munkavég
zést.

Ombudsmani dicséretet kapott a Kodály iskola

A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános 
Iskola, illetve fenntartója elfogadta 
Gönczöl Katalin 1997-ben tett ajánlását, 
és a mozgáskorlátozott hallgatók számára 
is megközelíthetővé tette az épületet. Az 
utóellenőrzés során az ombudsman erről 
meggyőződhetett.

Vizsgálati jelentés készül a Polt Péter ál
tal a megyei kórházban látottakról is. Álta
lában kedvező tapasztalatokat szerzett a 
betegjogokkal kapcsolatban. De elég 
nyugtalanító, hogy megállapítása szerint 
felmerült az egészséghez való joggal kap
csolatos visszásság veszélye: kevés 
ugyanis az altatóorvos és kevés az altatás
hoz szükséges műszer a megyei kórház
ban.

Lehetőségek városa
A tények tükrében mutatja be Kecskemétet 

az a főképp befektetőknek szóló kiadvány, 
amelyet "Kecskemét, a lehetőségek városa" 
címmel jelentetett meg az önkormányzat. A 
nagyon célszerűen összeállított, jól forgat
ható kötetet bemutató sajtótájékoztatón dr. 
Szécsi Gábor elmondta: a tudatos városmar
keting részeként készült el, méghozzá négy 
nyelven a Ballai József által szerkesztett ké
zikönyv. A befektetőket meg kell győzni, 
hogy a hírős város még számtalan kiakná
zatlan lehetőséget rejt, s akár kül- akár bel
földi beruházó dönt Kecskemét mellett, itt 
megtalálhatja számítását - hangsúlyozta a

Dr. Szécsi Gábor és Ballai József

polgármester. A kiadvány alapján hamaro
san film is készül Kecskemétről, s a könyv 
felkerül az Internetre is.

Húsz éve történt: "...Február 5-én, 
kedden már időszerű lett volna a For
rás szállítása - előzetes tájékozódása
ink szerint. Minthogy a szállítás nem 
történt meg, érdeklődtem. Preiszinger 
elvtárs, a Lapkiadó Vállalat igazgatója 
technikai okokra hivatkozott, s ebben 
megnyugodtam.

Másnap délelőtt háromnegyed 12-kor 
Katanics elvtárs, a megyei pártbizott
ság titkára kérte, hogy ha tudok, men
jek át hozzá... Egyfelől tudatta velem, 
hogy a Forrás kinyomtatott példányai a 
nyomdában zár alatt vannak, másrészt 
javasolta, hogy a Csoóri írást a legrövi
debb időn belül cseréljem ki más 
írással...

Ilyen helyzetben nem igen mutatkoz
hat más alternatíva, mint az, hogy az 
ember a javaslatot komolyan fontolóra 
vegye - és elfogadja. Kitartva ama vé
lemény mellett is, hogy a Csoóri-írás a 
megjelenése esetén sem lett volna ár
talmára sem bel-, sem külpolitikai 
érdekeinknek... Ezzel kapcsolatban 
csak annyit jegyeznék meg tűnődve, 
hogy az irodalmi folyóiratoktól sehol a 
világon nem kérik számon a napi poli
tika szempontjainak érvényesítését...

Végezetül, s ugyancsak tűnődéskép

pen jelentésem azzal a gondolattal zá
rom, hogy mindenki, aki az irodalom 
és a művészetek területén munkálko
dik, de az is, aki intézkedik, dönt, iro
dalompolitikai koncepciót realizál, 
végső soron és kikerülhetetlenül az 
utókornak tartozik számadással."

Ahogy később hallottam, az ügyet 
tárgyaló és a fegyelmi eljárás lefolyta
tását elrendelő megyei párt végrehajtó
bizottság ülésén a megyei első titkár, 
Horváth István, a későbbi belügymi
niszter önmagából kikelve lobogtatta a 
jelentést, habzó szájjal iivöltve, hogy 
"egy koszos főszerkesztő ne fenyeges
sen minket az utókorral"...

A hatalom váratlan - előre nem kiszá
mítható - lépése után ugyan mi értelme 
lett volna a lemondásnak? A nekem 
szurkolók egyre népesebb tábora is 
joggal vélte volna esztelenségnek az 
olyan harakirit, melynek nincs tétje...

...Már ötödik éve voltam főszer
kesztő...

Jelzéseket adhattam akkori "világál
lapotomról". (A Mozgó Világ kérdezz- 
felelek játéka erre kiváló lehetőséget 
adott.)

"Elsőgenerációs értelmiségi vagyok, 
épp ezért érthetetlen számomra, miért

várják el annyian, hogy jól érezzem 
magam a bőrömben. Megrónak pedig 
az elhájasult agyú optimisták, amiért 
naponta rombolom magamban a leg
jobbnak zsűrizett létező világot. Kép
telenek megérteni, annál is inkább, mi
vel híján vannak még a patkányéletet 
egyensúlyban tartó erkölcsiségnek is, 
hogy eretneknek lenni nem elhatáro
zás, hanem sorsvállalás kérdése. Hi
szen még csak halvány reményem sem 
lehet arra, hogy a világ formálását maj
dan azokra bízzák, akik kilógnak a 
sorból..."

Vidéki újságíró voltam, körülvéve 
bokáig érő féreg-emberkékkel, ám 
akik primitív, galacsingyúró csápjaikat 
világmozdító emeltyűknek látták, s e 
funkciótévesztésben fogant szerencsét
len tevékenységük részének vélték 
időnkénti főbekólintásomat is. Ebbe, 
nagy bánatukra, nem pusztultam bele."

Most történt: Az egyik kecskeméti 
sajtóorgánum munkatársa "közös meg
egyezés” munkajogi aktussal távozott 
lapjától. Egy másik kecskeméti lapban 
némi sajtópolémia zajlott ezzel 
egyidőben, közéleti témában. A harma
dik orgánum figyelmeztetést kapott:

meg kell tanulni illendőbben kérdezni. 
A negyedikben is találtak a hivatalos
sággal szembeni "szemtelenséget". Az 
ötödikről ne is beszéljünk...

Húsz évvel ezelőtt egy jereváni 
légikatasztrófát így illett kommentálni: 
több szerencsétlen körülmény egyidejű 
és véletlenszerű egybeesése okozta a 
bajt... Elmélyedhetnénk az ügyekben 
jobban is, de az igazság bajnokaként 
törne be a fejünk a hallgatás vagy 
mellébeszélés falában. De hát most (is
mét) ilyen kort élünk. Mi inkább - a 
nemrég itt járt - Hatvani Dániel húsz 
évvel ezelőtti mondatait idéztük, 1997- 
ben megjelent, a Tilalomfák árnyéká
ban című könyvéből. A világ persze az
óta nagyot fordult. Nem úgy hívják a 
vezető pártot és a tisztségviselők (egy 
részének) nevei is cserélődtek. (Hol is 
szocializálódtak...?)

Ami még idevág, ide illik a közelmúlt- 
béli történések kapcsán: nemcsak a 
Forrás maradt, (ez jó), de a társadalmi 
kórképre vonatkozó megállapítások és 
reflexek, magatartásformák valamint a 
leírt módszerek is máig ülnek... és él
nek (itt Kecskeméten is.)

Kár értünk.

Gyomentesítés
Kecskeméten
Több mint 23 millió forintot fordí

tott idén az önkormányzat Kecske
méten a zöldfelületek, szanált önkor
mányzati tulajdonban lévő építési te
rületek, kerékpárutak melletti önkor
mányzati tulajdonú területek kaszálá
sára. A közterület-felügyelet gyom- 
mentesítés ügyben 592 esetben járt 
el, ebből 142 alkalommal kellett ha
tósági eljárást indítani (a felszólítás 
ellenérte sem végezték el a gyom- 
mentesítést a tulajdonosok). Kecske
mét parlagfűterheltsége az országban 
talán a legmagasabb, ezért a közgyű
lés egyéb intézkedéseket is szüksé
gesnek tart jövőre. így további nyolc
millió forintos keretösszeget állítanak 
be a költségvetésbe gyommentesítési 
célokra, elvégeztetik az önkormány
zati tulajdonú külterületi ingatlanok 
állapotvizsgálatát, s az eredmények 
ism eretében döntenek valam ilyen 
formájú hasznosításukról, mint bér
beadás, elidegenítés, esetleges erdő
sítés. Jövőre pályázatot írnak ki az 
önkorm ányzat által egyéb célokra 
nem használható területek gazmente
sítése érdekében. 2000-től parlagfű
ügyelet is lesz a városházán.

Üdvözöljük
városunkban!

Ha a 2000. évi költségvetésben lesz 
rá pénzügyi fedezet, Kecskemét be
vezető útjai mentén üdvözlő táblákat 
helyez ki az önkormányzat a szoká
sos felirattal. E kérdéssel a turisztikai 
bizottság szeptemberben már foglal
kozott, Probojáczné Túri Éva képvi
selőasszony (MSZP) pedig interpel
lált novemberben. Reméljük, a köz
gyűlés talál a jövő évi költségvetés
ben két millió forintot e célra.



Méltán a választott névhez
Végigolvasva, hallgatva mindazt, ami a 

kecskeméti Kurázsi táncműhely elmúlt öt
éves történetéről összeszedhető, némi 
folklorisztikus képzavarral a "teher alatt 
nő a pálma" mondás bizton eszébe jut az 
embernek.

Öt éve vált ki a csoport magja az akkori 
Kecskemét Táncegyüttesből, mivel több 
szakmai sikerre és önállóbb, sajátos arcu
latra, munkára vágytak. Két évre rá, 1996- 
ban indult a sikersorozat: a Néptáncszö
vetség nívódíja Szekszárdon, megyei Ki 
Mit Tud elsőség és a csoport vezetői, Ba
logh Ildikó és Fantoly Gyula elnyerik a 
Népművészet Ifjú Mestere címet. 1997- 
ben meghívás az ország két legrangosabb

néptáncfesztiváljára és Lengyelországba. 
1998-ban, a Szanki Nemzetközi Néptánc
fesztiválon elsőség (a debreceni Hajdú és 
a budapesti Bartók, nagyhírű együttesek 
előtt). Az országos minősítésen ötven 
együttes közül a hetedik legjobbak lettek. 
Legutóbbi rangos rendezvény idén január
ban, az Erkel színházi Néptáncantológián 
való fellépésük volt.

Mindezt szinte teljesen önerőből - anya
gilag és szakmailag is. Nincs a hátuk mö
gött fenntartó, támogató intézmény, pró
baterem (ezt is saját zsebből bérlik), nincs 
ruhatár. A viseleteket maguk varrják és 
otthon tárolják. A szakmai vezetők (és 
mindenki) munkájukat ingyen, a néptánc,

a hagyományőrzés és a közösség iránti 
szeretetből végzik.

Számos rangos eseményen azért nem 
tudják a város hírnevét öregbíteni, mert a 
meghívásoknak anyagi okok miatt nem te
hetnek eleget. Mostanában évi 2-300 ezer 
forintból próbálják azt - az országszerte 
jegyzett - teljesítményt felmutatni, amit 
más hasonló jellegű együttesek 3-8 milliós 
háttérrel... Az együttes felnőtt csoportja 
12 férfi és 14 női táncosból, utánpótlása 8 
fiúból és 14 lányból áll. A felnőttek között 
pedagógus, főiskolás, középiskolás és 
szakmunkás egyaránt található. A két ve
zetőn kívül kb. a csoport fele az alakulás 
óta állandó. Csuma Sándor hozta az együt

tesnek a 
váraljai tán
cokat (ezzel
futottak be), 

fHaránt Eszter és Lukács László alkották a 
felcsíki koreográfiát és tartják a táncháza
kat. Állandó kísérőjük a Fabatka együttes, 
amelynek Kecskemétről Szabó János a 
tagja. Legnagyobb mecénásuk a Lakitelek 
Alapítvány, amelynek segítsége nélkül ta
lán nem is jutnának el sehova. Hat-hét éve 
járnak erdélyi gyűjtőútra. Sok olyan falu
ban voltak, ahol még nem járt senki gyűj
teni, de a tánc még él. Melegföldvár, 
Mezőkeszü a Mezőségből, Vérvölgy, Szér 
a Szilágyságból - innen merítik az autenti
kus táncokat, viseleteket. A Művelődési 
Központ színháztermét majdnem megtöltő 
közönség előtt, nagy sikerrel adott ünnepi

Négy Horváth - Erdélyből

műsort az ötéves jubileumon az együttes. 
Vendégeik között itthoni táncos szakem
berek, kollégák mellett a fenti erdélyi fal
vakból is jöttek vendégként - persze táncot 
bemutatni is - többen.

Horváth Rubinka, Erzsébet, Ferenc és 
Mihály korukat meghazudtoló frissesség
gel és jókedvvel köszöntötték kecskeméti 
barátaikat. (Nekik az est házigazdája 
Szebellédi Tamás szervezett még életre 
szóló élményként parlamenti és pusztasze
ri programokat. Többen, hatvan éves ko
ruk körül, ide váltottak életükben először 
ú tlevelet...). Sok sikert, 
kitartást és csak egy kicsi
vel több támogatást kívá
nunk a Kurázsinak mi is!

írta:
Kerényi György

Buda Ferenc ajándéka
Ajándékot hozott a minap számomra 

a postás: Kisvárda városában élő régi 
barátom s költőtársam levelét. Vala
ha, bizony, már több mint negyven éve 
egy ütt jártunk a debreceni egyetemre. 
O ugyan egy évfolyammal lentebb ná
lam, de a vers és a kölcsönös rokon- 
szenv - sőt talán még valami alkatbéli 
rokonság - féle is - hamar összehozott 
a sors azonban ne feledjük: 56-57for
dulója volt akkor - szinte ugyanolyan 
hamar el is vetett egymás közeléből 
bennünket.

Tanulmányai befejeztével ő haza
ment tanítani a szülővárosába. Az én 
utam kanyargósabb lett s messzire ve

zetett - nem részletezem. Évtizedeken 
át nem hallottam hírt felőle. Alig egy 
esztendeje, hogy közel hatvanévesen 
megjelent első verseskötete, benne ré
giek s újak. Örömmel tapasztaltam, 
hogy a régieket nem fakította meg 
csak beérlelte az idő, s az újak is mél
tók szerzőjükhöz. Most készül nyom
dában az én barátom második kötete. 
Levelében elküldött versét e kötetbe 
szánta.

Elolvastam - azóta is itt rezeg ben
nem.
Adom hát tovább: hátha másokban 

is megrezdül.
Buda Ferenc

Gondos Gyula: December

Ó, december, te békességes, 
biztos hitűnek reménységes, 
be kár, hogy hitem, kedvem véges, 
téged dicsérni kemény séges.

Csupa lágyság volnék egyébként 
keresve kint és bent a békét, 
mint más, a csöndes havat és még 
könnyes ágaknak szelídségét.

Karácsonyi csengőm - kolompom 
ezt kongatja eszembe folyton, 
hogy meghalhatsz polgárként otthon 
vagy szentként is a szemétdombon.

Gedeon Camp Kecskeméten
1898 őszén az Egyesült állam ok 

Wisconsin államában egy szállodában ta
lálkozott két üzletember. Korábban nem 
ismerték egymást, de felfedezték, hogy 
mindketten keresztények, és a közös bib
liaolvasás után Isten arra indította őket, 
hogy keresztény üzletemberekből és értel
miségiekből társaságot alapítsanak, mely
nek célja a Szentírás terjesztése. A társa
ság névadójául az ószövetségi Gedeont 
választották, akin keresztül Isten sok jót 
tett népével, Izraellel. A társaság jelképe, a 
mécses már újszövetségi példázatra utal. 
Jézus tanítása szerint a mécses az el nem 
múló hitet fejezi ki. Ma a Tenesse állam
beli Nashville városában levő központ irá
nyításával a mintegy 150 nemzeti szerve
zet évente sokmillió bibliát oszt szét.

Hazánkban 1989 óta működik a társaság

és 15 camp-csoport tevékenykedik. A 
kecskeméti camp története is egy évtize
des, ezidő alatt huszonötezer bibliát osz
tottak szét.

A camp november 30-án tisztújítást tar
tott. Elnök dr. Sz. Tóth Gergely, alelnök 
Seres Béla, káplán Nagy Ervin, pénztáros 
Szlavitsek Endre lett. További tagok: 
Ván László, dr. Mikulás József, dr. 
Károlyfalvi József és Ferenczi József, 
Szabadszállásról.

A camp titkára, vezető személyisége dr. 
Hamar Norbert, aki úgy látja, hogy Kecs
kemét három főiskoláján, középiskolái
ban, a környező városok hasonló intézmé
nyeiben, honvédségi egységeknél, kórhá
zakban, szállodákban, börtönökben kiosz
tott zsebméretű Újszövetségek vezérfona
lat, élő hitet adhatnak az olvasónak. Az

ószövetségi É- 
zsaiás prófétát 
idézve: "az én 
beszédem  nem 
tér hozzám visz- 
sza üresen".

A camp tagjai, 
akik református 
és evangélikus 
presbiterek, még 
a magyar szórvá
nyokhoz, K ár
pátaljára és a 
moldvai csán
gókhoz is eljuttattak bibliákat. Oda, ahol 
azok még a nyelvőrzés miatt is fontosak.

Különösen fontosnak tartják, hogy az Is
ten üzenete a fiatalokat is megtalálja, és a 
helyes irányba vezesse életüket.

Egerésző
A XXL század küszöbén, amikor a világ boldo

gabbik része már az infonnációs társadalom sztrá
dáján száguld (Magyarország meg jószerivel az
zal küszködik, hogy a nemzetet megtestesíti-e 
Szent Korona, főképp a Parlament kupla- 
termében, 50 milliós földrengésbiztos tárlóban). 
Persze a magyar ugaron is intemetezik már a pol
gárok tiz százaléka, már akinek "kedvét" nem sze
gi az, hogy neki abszolút értékben duplájába kerül 
a szörfölés, mint angol kollégájának. (Itt követ
kezhetnék az összehasonlítás az angol-magyar - 
nem a 6:3! - de a kereseti viszonyokról...) Mind
ezektől függetlenül az információs társadalom 
nyújtotta lehetőségek beláthatatlan előnyökkel 
kecsegtetnek a gazdaság és a társadalom szem
pontjából. Kimaradni nem, lemaradni viszont le
hetséges.

A lakosság széles rétegeinek tisztában kellene 
lennie az információs társadalom jelentőségével, 
a résztvenni kialakításában - miközben a negy

venéves Bözsikék szent rettenettel szívükben ül
nek a szövegszerkesztő előtt, bemagolva billen
tyűkön végrehajtandó műveletet, s szent esküvel 
bizonygatják, hogy semmit sem csináltak más
képp: hülye a számítógép.)

A civil szervezetek, az üzleti szféra, a kormány- 
hivatalok (központi és önkormányzati szinten) 
feladata sem kisebb: hozzáférhetőséget adni az in
formációkhoz, legyen az üres álláshely, adás-vé
tel, stb. A magyarországi teleházmozgalom eddig 
elsősorban a vidék "felhajtója" az információs 
sztrádára. A kecskeméti teleház kísérleti program, 
amelynek elindításáról a közelmúltban döntöttek 
a Városházán, s amely a "Kecskemét Városi Tu
dásház" létrehozását célozza - fontos lépése a vá
rosnak.

Kétségeink azért bőven vannak.
Egyrészt amiatt, hogy a kis településeken bevált 

teleház "városiasítható"-e?
(Tegyük fel Kecskemét EU-színvonalű me

nedzsmenttel rendelkező vezetői miként élnek ez
zel a lehetőséggel, ugyanis az EU színvonal azt is 
jelenti, hogy nekik is megvan a jelenlétük a világ

hálón, s annak használata a napi munka szintjén is 
természetes. Ha viszont csak Józsi bácsi tér be 
emilezni Ausztráliába szakadt arájának, mitől lesz 
a nonprofít szervezet önfenntartó? Ki fogja és mi
ből finanszírozni (fűtés, világítás, karbantartás, 
takarítás stb.) amikor az önkormányzati intézmé
nyek, iskolák fenntartására is egyre kevesebb 
pénz jut évek óta) azt az ingatlant, amelynek biz
tosítását a polgármester nagyvonalúan felajánlot
ta?

Külön aggódunk azért is, mert Kecskemét váro
sa dacára a vitathatatlan igyekezetnek, még a nu
merikus ezredfordulón sem rendelkezik olyan 
megjelenítéssel a világhálón, ami úgy-ahogy mél
tó lenne a városhoz. Hát még ahhoz, hogy ebből 
üzleti, befektetői, turisztikai haszon is származ
zék!?

Adná Isten, hogy mindezek, s más aggályok fö
löslegesen birizgálják a sorok írójának képzeletét. 
Hisz közös érdek a város száguldása a világháló
sztrádán. Hogy így legyen: egerünk rajta!

írta: Nagy Mária

KATONA JÓZSEF K ÖNYVTÁR
Piaristák tere 8.

Az ünnepek után bizonyára sokan választanak csendesebb programokat. 
Figyelmükbe ajánljuk a következőket:

január 13-án, 17.00 órakor Kalandozás a filozófia történetében
"Kant" - Dr. Dudich Endre előadássorozata

22-én, 17.00 órakor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
"Nemzetkép és jövőkép"

Vendégeink: Jankovics Marcell a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
elnöke, Berecz András népművész, Buda Ferenc költő

14-én és 28-án 15.00 órakor Számítógépes Games-klub

29-én, 9.00 órakor Mesemondó gyerekek városi találkozója
A kacsalábon forgó kastély címeinek és rangjainak kiosztása

Könyvet a karácsonyfa alá
A 11 éves Jochen - egy német re

gény hőse - nem szeretett olvasni. 
A labdát szerette rúgni a fiúkkal a 
téren.

De egyszer csak történt vele vala
mi. Az édesanyja elhelyezett a 
könyvespolcán néhány izgalmas 
fedelű kötetet. Jochen csak a játék
autóját akarta föltenni a polcra, és 
emiatt le kellett vennie egy köny
vet. Először csak a fedelét nézte 
meg. Aztán belelapozott és valahol 
elkezdte olvasni. Később már saj
nálta, hogy le kell tennie, mert ba
rátai várták lent. Alig várta, hogy 
folytathassa az olvasást.

Aki olvas, az utazik, úton van, vi
lágokkal, emberekkel találkozik. 
Úton van önmaga és mások felé.

Aki olvas, az átél, átérez, állást 
foglal, elfogad vagy elutasít.

Az olvasás alkotó cselekvés, azo
nosulási folyamat. Az olvasó, mi
közben elmélyül olvasmányában, 
újrateremti az író fiktív világát és 
társszervezővé válik a szó tágabb 
értelmében.

Az író és olvasó kapcsolatában 
újrateremtődik a világ. Az olvasás 
kihívás a világ alkotó alakítására. 
Egy könyv megerősítheti bennünk 
azt az elképzelést, hogy a szépet és 
a jót tevékenyen kell megőrizni, és 
egy kritikus helyzet is előre muta
tó lehet, mert a mozdulatlanság 
visszafejlődést jelent. Aki megszi
lárdult viszonyokra rendezkedik 
be huzamosabb időre és nem tekint 
többé a dolgok mögé, abban elsor
vadnak a teremtő impulzusok.

Az olvasás szellemi fogékonysá
gunk és lelki érzékenységünk ösz
tönzése és támogatása.

Az olvasás az önismerethez, az 
egyén átalakulásához vezető út, 
amely a világ hasznos megváltoz
tatásának feltétele.

Ismerjük Benjámin Baltazár 
Buxot, Michael Ende: Végtelen 
történetének hősét, aki új ember
ként tért vissza a könyv világából. 
Az olvasott történetet átélve hitte 
csak el, hogy mindenkinek, - így 
neki is - megvan a feladata a világ
ban, csak hinnie kell önmagában.

A változás, formálódás nem csak 
a fiatal olvasó sajátja. Korunk 
nagy osztrák írója, Peter Handke 
írta magáról, olvasóként:

"Az irodalom figyelmesebbé és 
kritikusabbá tett a világ dolgai 
iránt. Felvilágosított magammal 
kapcsolatban és arról, hogy milyen 
körülöttem a világ."

"Egy irodalmi műtől újdonságot 
várok, valami olyat, ami engem, ha 
csak csekély mértékben is, meg
változtat (...), mert nem tartom 
magam végérvényesen olyannak, 
amilyen vagyok."

Amikor ajándékot keresünk bará
tainknak, családtagjainknak, ne 
gondoljuk, hogy a könyv a videó 
és a computer világában idejét
múlt, sablonos aján
dék. A jó könyv a ka
rácsonyt az olvasás 
ünnepévé teheti.

írta:
Lipócziné 

Dr. Csabai Sarolta



G azdag gyűjtemény, kevés pénz

A hírős város központjában, a Kato
na József Gimnázium mögött látható a 
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum. 
A fehér falú, cserepes, kéményes épü
let szerényen áll az öreg házak között, 
várja az ide látogató érdeklődőket. Ti
zenkét termében művészi fotók, fara
gások, kerámiák, fazekas munkák, 
csipkék, szőttesek, bőrműves reme
kek, népművészeti babák, hímzések, 
cifraszűrök, fonott kosarak, fűzfából 
és gyékényből készült használati tár
gyak, szőnyegek és népi bútorok lát
hatók szép, tetszetős elrendezésben. 
Ottjártamkor szorgos emberek a tér
dig érő havat lapátolták el az intéz
mény épülete környékéről. "Hogy 
könnyebben bejöhessenek az érdeklő
dők" - mondta a rokonszenves igazga
tónő.

Kriskóné Dávid Mária könyvtár - 
matematika, majd néprajz szakon 
végzett az egyetemen. 1984-ben az 
újonnan felavatott Magyar Népi Ipar- 
művészeti Múzeum igazgatója lett 
egészen fiatalon. A férje közismert, 
népszerű tanár, népművelő, televíziós 
szakember. Az igazgatónő három 
gyermek édesanyja, rajongással, ag
gódva és reménykedve szereti a mun
káját, amit hivatásnak érez. Vele be
szélgetünk ebben a kívül nagyon ri
deg, belül meleg, kellemes és szép 
környezetben.

- Mi adta az ötletet annak idején, 
hogy legyen, létesüljön egy újabb 
múzeum Kecskeméten? Mikor 
avatták fel az intézményt?

- Sajnos ebben a kezdeményezésben 
nekem nem lehetett részem. Az orszá
gos vezetés állt elő ezzel az elképze
léssel, a megyét és a várost irányítók 
jóindulatú támogatásával. A Népi 
Iparművészeti Tanács elnöke, Nagy 
László mögé felsorakozott, Romány 
Pál, Gajdócsi István és Mező Mihály. 
Ok közösen szorgalmazták a szép cél 
megvalósítását. Én akkor - huszonhat 
esztendős koromban - a sors ajándé
kának tekintettem a megbízatást, igazi 
kihívásnak, önmegvalósítási lehető
ségnek.

- Mondana valamit az épület elő
történetéről, előző funkciójáról?

- Ez a ház 1793-ban épült, s kezdet
ben sörfőzde volt, a nép úgy hívta, 
hogy "serház". Akkoriban a városve
zetésnek, a magisztrátusnak kellett a 
pénz, a több bevétel, ezért építették. 
Később az épület huszárlaktanya lett, 
majd szeszfőzde, ahol a híres kecske
méti barackpálinkát állították elő. A 
ház 1983 óta műemlék jellegű.

- Milyen csoportosításban látható
ak a bemutatásra szánt anyagok, 
tárgyak, eszközök?

- Az állandó kiállításunknak öt fő 
részlege van: csont, fa, stb. faragás
fazekasság, kerámia- hímzés, szövés 
és kismesterségek körébe tartozó al
kotások, pl.: kékfestés. És ide sorol
hatjuk a ma már külön teremben lát
ható Zana Dezső-gyűjteményt és az 
ismétlődő időszaki kiállításokat is.

- Melyik csoport, témakör az, 
amelyik leginkább meghatározza az 
intézmény profilját, arculatát, alap
vető célkitűzéseit?

- Nem szívesen emelnék ki egyet 
sem. Úgy gondolom, hogy hogy vala
mennyinek a szép összhangja domi
nál. Ezt érzem a legfontosabbnak.

- Szám szerint mennyi múltbéli és

- Kezdetben hogyan, honnan sze
rezték be az itt látható tárgyakat, és 
azóta van-e mód a bővítésre?

- Nem tagadhatjuk el, hogy a múze
umunk anyagának többsége, "sava - 
borsa" egy országos gyűjtemény ré
sze. S ezt mi elsősorban ajándékozás 
útján bővítjük. A gyűjtemény temati
kus fejlesztéséhez, a további vásárlás
hoz - sajnos - sok-sok pénz kellene. 
Jómagam tudom, értem, (sőt megér
tem), hogy az önkormányzatnak erre 
nincsen pénze. Ám én mégis várom, 
remélem, hogy előbb - utóbb majd 
mégiscsak lesz...

- Mit tud róla: ilyen jellegű és célú 
intézmény mennyi van az ország
ban, és az Önöké hol helyezkedik el 
egy képzeletbeli "ranglistán”?

- Egyszerű a válasz. Hazánkban nin
csen több ilyen múzeum, tehát ez az 
egyetlen. Ez egyrészt öröm, másrészt 
óriási felelősséget tesz a vállunkra.

- Van-e olyan dolog, amivel elége
detlen, és mire lenne szüksége még a 
további eredményes munka érdeké
ben?

- Hirtelen nem tudnék mást monda
ni, mint a pénzt, a pénzhiányt. Például 
szükség lenne új műhelyekre, s a pad
lásteret javítani, gazdagítani kellene. 
A város többet segíthet a jövőben - re
ményeink szerint - ebben is.

- Talán az előbbi témához kapcsoló
dik, hogy a további terveikről 
kérdezzem.... A városban és a környé
ken élő emberekkel még közvetle
nebb, szorosabb kapcsolat kialakítása. 
Kell ennél szebb és fontosabb célkitű
zés, törekvés?

- Kecskeméten tizenhárom múze
um van. Milyen a kapcsolatuk a 
társintézményekkel?

- Van még ilyen tekintetben mit csi
nálni. Ám a Szórakaténusz Játékház
zal, a Katona József - Emlékházzal és 
a Leskovszky Gyűjteménnyel kitűnő 
az együttműködésünk.

- Elégedett Ön?
- Erre nehéz válaszolni. Egyrészt azt 

látom, hogy van érdeklődés az intéz
ményünk, a munkánk, a törekvésünk 
iránt, másrészt a feletteseink jóakaratú 
igyekezete ellenére is akadozik a 
munkánk, ezért azt mondom, hogy is - 
is. Konkrétabban szólva: vágyakozva, 
többre várva elégedett vagyok. Úgy 
gondolom, hogy ez így természetes.

írta: Varga Mihály

A Népi Iparművészeti Múzeum 15 éves évfordulóját nyitó Kovács Miklós kékfestő 
kiállításán a tiszakécskei mester Kriskóné Dávid Mária igazgatónővel. A dinasztia 

gyökerei 1878-ra, Kecskemétre nyúlnak vissza. A mai leszármazottak mint népi 
iparművészek folytatják a hagyományokat. Gyönyörű munkáik szerencsére meg

vásárolható díszek és viseletek lesznek, nemcsak kiállításokon láthatók.

mai tárgy látható e falak között?
- Az állandó kiállításunkon ezernél 

több. Ez az úgynevezett törzsanyag. 
Ha ehhez hozzáteszem a Zana Dezső - 
hagyaték bemutatását, akkor még gaz
dagabb a leltár. Ám azt gondolom, 
hogy nem a mennyiség, hanem a be
mutatott tárgyak, történeti, néprajzi, 
népművészeti értéke a fontos igazán.

- Kérem, említsen meg néhány kü
lönleges, kiemelkedően becses dara
bot a gyűjteményből.

- Ami itt látható, mind az élő népi 
iparművészetet jelenti, jellemzi. Tehát 
nem a történetiségen van a hangsúly 
elsősorban. Ami nálunk az ide látoga
tó közönség kedvére van, az egytől - 
egyig a hagyományokban gyökere
dzik, és valamennyi a népi kultúra, a 
népi lelemény szerves része.

- Milyen az érdeklődés, a látoga
tottság? Elégedett - e ilyen tekintet
ben?

- Sajnos nem lehetek, nem vagyok 
teljesen elégedett. Ami manapság or
szágosjelenség - a kultúra látható hát
térbe szorulása -, nálunk is tapasztal
ható, ránk is jellemző. Ám szerencsé
re azért jönnek az érdeklődők, a kí
váncsi és igényes látogatók. Számuk
ra mindig nyitottak a kapuink. Örü
lünk minden egyes kopogtatásnak.

- Mennyi a dolgozók létszáma? És 
elegendő - e az igényes, tartalmas 
munkához, a színvonalas és rend
szeres tevékenységhez?

- Nyolcán dolgozunk itt, beleértve a 
pénztáros - teremőrt, a fűtőt, a takarí
tót, a foglalkozásvezetőt. Nagyon kel
lene még egy szakképzett munkatárs.

- Mennyibe kerül az intézmény 
fenntartása, és honnan van erre 
pénz?

- Évente mintegy tizenötmillió a Ka
tona-ház költségvetésével együtt. Ezt 
az összeget elsősorban a városi önkor
mányzat teremti elő. A Magyar Műve
lődési Intézet is hozzájárul a költsé
gek fedezéséhez, és természetesen a 
saját bevételeink is.

- Az érdeklődésen, ismerkedésen 
kívül mit kaphatnék még az érdek
lődő látogatók? Előadásokra, kiad
ványokra gondolok elsősorban.

- Vannak szakköreink és kézműves 
foglalkozásaink. Ilyen például a díszí

tőművész körünk. És bemutatókat 
szervezünk például a pogácsasütés is
mertetésére, bemutatására. Szomba
tonként családi délutánt rendezünk, 
valamint ismertető, tájékoztató füze
teket és képeslapokat adunk ki. Azt 
tenném még hozzá a fentiekhez, hogy 
időnként szervezünk országos szak
mai konferenciákat szakmai témakö
rökben.

A Népi iparm űvészeti M úzeum
(Kecskemét, Serfőző u. 19.) 

január havi programja

Állandó kiállítás: A népi iparművészet fél évszázada
- napjaink tárgyformáló népművészete 

Kamara kiállítás: Kalotaszeg - válogatás Zana Dezső gyűjteményéből 
Időszaki kiállítások:
• 15 éves a Népi Iparművészeti Múzeum - dokumentumok az elmúlt 15 

évről - november 26 - 2000. február
• Kovács Miklós kékfestő mester kiállítása - november 25. - 2000. február

Díszítőművész kör:
kedden 14-16 óráig - felnőttek részére 
pénteken 14.30-15.30-ig - diákok részére 
vezeti dr. Varga Ferencné - népi iparművész 
Első foglalkozás: január 14-én

Nyitva tartás: januárban a múzeum hétfőtől péntekig 10-15 óráig várja a 
látogatókat.

Ihletképek

A Duna-Tisza közi Népművészeti 
Egyesület többekkel együttműködve 
Országos Nemezbáb és Nemezjáték 
pályázatot, szakmai napokat és kiállí
tást szervezett. Ez utóbbira a Ciróka 
Bábszínház Budai utcai épületében 
került sor, melyet a Márkus Színház 
nagysikerű előadása követett.

Nemezbábok

A kortárs Művészeti Galériában nyílt 
meg Szabó Pál Pilinszky-díjas kecs
keméti festőművész kiállítása, melyen 
zömmel vallási ihletésű képei látha
tók. A megnyitón a művész (egyik 
gyermekével), Túrái G. Kamii esztéta 
és a galériatulajdonos Szívós János a 
közönség körében.

Ősök jussa
Megrendítette hallgatóit dr. Molnár 

Ambrus nyugalmazott református es
peres kiállítást megnyitó, fájdalmasan 
reális és szép beszéde a Ráday Múze
umban. Ősök jussán - végek dicsérete 
címmel, Küllős Imre drávaszögi ma
gyar települések református emlékhe
lyeiről készített szép fotóit láthatta és 
a Kecskés együttestől a XVI-XVII. 
század zeneműveit hallhatta a kiállítás 
megnyitójának közönsége.

A kiállítás egyik üzenete: gondol
junk mindig a szórványban élő, ma
gyarságukat nagy nehézségek árán őr
ző nemzettársainkra, - most karácsony 
táján, különös tisztelettel, szeretettel.
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Uj megbízatás
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 

Tanács területfejlesztésért és terület- 
rendezésért felelős tagjává nevezte ki 
dr. Boda Ilona országgyűlési képvise
lő asszonyt dr. Torgyán József föld
művelésügyi és vidékfejlesztési mi
niszter.

Munkájához sok sikert kívánunk!

Minden eddigi kormány í
Szabaddemokrata agrár javaslatok

A kecskeméti mezőgazdasági ter
meléssel foglalkozók több mint 21 
ezer hektár területet használtak 
1999-ben. A vállalkozásként bejegy
zettek száma 315 volt, ebből két és 
félszáz az egyéni vállalkozó. Az ős
termelők száma több ezerre tehető, 
mivel szinte minden család valami
lyen szinten foglalkozik mezőgazda- 
sági termeléssel.

Az 1999. év rendkívülinek mond
ható. Különösen az időjárás okozott 
meglepetéseket. Későn tavaszodott, 
de május végén már kánikulai forró
ság volt a jellemző. Június közepétől 
augusztus közepéig annyi csapadék 
hullott le, 
mint máskor 
egész évben.
Az ősz vi
szont már 
kedvezett 
mind a beta- 
karítóknak, 
mind a ve
tőknek. Az 
Erzsébetek,
Jolánok el
lenben annyi 
havat hoztak, 
ami megfelel 
az elmúlt tíz 
év átlagos té
li mennyisé
gének.

Növényter
mesztésben a 
fő növények 
közül jó termést adott az őszi árpa, 
mert még időben betakarítható volt. 
A búza már elmaradt a várakozástól 
mennyiségben és minőségben egy
aránt, a sok csapadék miatt. A napra
forgó közepes, a kukorica viszont az 
utóbbi évek legjobb termését produ
kálta. A lucerna- és rétiszéna meny- 
nyisége szintén átlagon felüli volt 
hektáronként.

A kertészek felemás évről adnak 
számot. Kajsziból a sok is kevésnek 
bizonyult a jövedelmező termelés
hez. A felvásárlás szervezetlensége 
és a felvásárlási árak negatív rekor
dot döntöttek. Jó termés volt ősziba
rackból is, de az egyéb csonthéjasok, 
meggy, cseresznye már gyenge ter
mést adtak (monília-fertőzés). Az al
ma, mint az egyik legjelentősebb 
gyümölcsünk, közepes termést adott 
(fagyok) és minősége is csak köze
pesnek értékelhető.

A szőlőtermesztőknek mindkét

szeme sír. Az utóbbi négy év legki
sebb termését tudták csak betakaríta
ni. Ennek ellenére a felvásárlási árak 
szintje nem érte el (fehér fajtáknál), 
vagy alig haladta meg (vörös fajták
nál) az 1995-ös év árszínvonalát. A 
minőség a felvásárlók döntő többsé
gét nem érdekelte - nem mértek 
mustfokot - , nem véletlenül! A borá
szok mindkét szeme nevet, olcsón, 
jó minőséget tudtak felvásárolni. Az 
első kóstolások az utóbbi évtized 
legjobb minőségét sejtetik.

A zöldségtermesztés gyenge évet 
zár. A késői kitavaszodás, a korán 
jött forróság, majd a csapadékos 

nyár szinte 
egyetlen 
zöldségnö
vénynek 
sem kedve
zett.

A növény- 
termesztés 
és a kerté
szet minden 
ágazatában 
jelentős . 
költségnöve
kedést oko
zott a rend
kívüli időjá
rás. Mindez 
a felvásárlá
si árakban 
nem térült 
meg. A fo
gyasztói

árak azonban novemberre néhány 
növénynél igencsak megugrottak 
(gyökérzöldség, paprika, paradi
csom), erősen túlszárnyalva az el
múlt évek árait.

Az állattenyésztés ágazatai szintén 
kedvezőtlen helyzetben vannak, a 
felvásárlási árak nem, vagy csak a 
költségnövekedés szintjénél alacso
nyabb mértékben növekedtek.

Különösen a sertés-, a vágómarha- 
és a baromfitenyésztők kerültek ne
héz helyzetbe. Ennek ellenére az ál
lományok kismértékben növekedtek 
az elmúlt évhez viszonyítva.

Kecskeméten megközelítően két
ezer szarvasmarha, tizenötezer ser
tés és nyolcvanezer tyúkféle volt az 
év végén.

Konrád Antal 
(KSH Bács-Kiskun Megyei 

Igazgatóság)

Négy évente más párthoz alakítani a mezőgazdaságot, az tragédia - mondta Csipkó Sándor hegyközségi elnök a találkozón

A magát polgárinak nevező kormány 
választási Ígéreteiben, valamint kor
mányprogramjában fejlett, az európai 
unióhoz csatlakozni képes mezőgaz
daság megteremtését ígérte, ehelyett a 
magyar agrárgazdaság az 1991. évi
hez hasonlóan mély, általános válság
ba került. Ezzel a megállapítással kez
dődik az SZDSZ Agrártagozatának vi
taanyaga, amelyet Magyar Bálint 
pártelnök magával hozott, amikor az 
SZDSZ országjáró kőrútján Kecske
méten találkozott a környékbeli mező- 
gazdasági termelőkkel.

A találkozó résztvevői nemigen 
szálltak vitába a fent idézett megálla
pítással. Egyikőjük azért megjegyez
te: örvendetes, hogy az SZDSZ igyek
szik felvenni a kapcsolatot az agrár- 
gazdaság szereplőivel, kár, hogy ezzel 
jó tíz évet elkésett.

Dr. Gombos András, a párt országos 
agrártagozatának vezetője elismerte a 
kritika jogosságát, mint mondta "an
nak idején nem voltunk elég hangosak 
agrárügyekben". A tárgyra térve az 
SZDSZ szakértője kifejtette: a jelenle
gi kormányzat olyan súlyos helyzetbe 
hozza a mezőgazdaságot, hogy az a 
csatlakozás időpontjára aligha lesz 
EU-kompatibilis. Mi erre a megoldás? 
A nem csatlakozás nem járható út. A 
késleltetés hihetetlen veszteségeket 
okozhat, a derogációk kérése esetén 
sok támogatástól esünk el. Csatlako

zás úgy, ahogy vagyunk - azt jelenti, 
hogy sok gazdálkodó ember tönkre
megy, mondta dr. Gombos András, 
vándorlás indul a városok felé, ezzel 
rendkívül nehéz helyzet alakulhat ki.

Az SZDSZ megoldási javaslata sze
rint, először is minél előbb külön kell 
választani a szociális mezőgazdaságot 
és a valódi piaci- szereplőket. Az előb
bi támogatását nem az agráriumra 
szánt pénzből kell megvalósítani. A 
mezőgazdaság folyamatos ex-lex álla
pota folyamatos bizonytalanságot 
szül, a bankok, a tőzsde, a működő tő
ke - amire különösen nagy szüksége 
lenne az ágazatnak - viszont nem ked
velik a bizonytalanságot. Tehát elke
rülik az ágazatot. A kiszámítható, 
hosszútávú agrárpolitika segítené a 
tőkebevonóképesség növelését, ösztö
nözve az innovációt is. Mindehhez el
engedhetetlen a bizalom visszaállítása 
a kormány és az agrárgazdaság sze
replői között.

A hatékonyság növelésének kulcs
kérdése a birtokviszonyok rendezése, 
hangsúlyozta dr. Gombos András. Pél
daként hozta fel Németországot, ahol 
természetes tőkekoncentráció zajlott 
le a mezőgazdaságban: 1985 és 1995 
között egy gazdaság átlagos területe 
8,5 hektárról 17 hektárra nőtt. Magya
rországon elő kell segíteni, hogy kon
centrált földvagyonok jussanak azok 
kezébe-tulajdonlással és átlátható

földbérleti rendszer révén - , akik va
lóban ezzel foglalkoznak. Dr. Gombos 
András továbbá kiemelte a jól műkö
dő szaktanácsadói rendszer, valamint 
a független, államilag finanszírozott 
minősítési rendszer kialakításának 
szükségességét.

Földügyekben nem a külföldiek tu
lajdonhoz jutásának megakadályozása 
a valós kérdés, mondta Magyar Bá
lint, hanem az életképes birtokok lét
rehozása. Ezért az SZDSZ olyan föld
törvénytervezetet kíván benyújtani a 
Országgyűléshez, amely segítené a 
helyben lakó földtulajdonosok föld
birtokszerzését és a belföldi jogi sze
mélyek földtulajdonhoz jutását. Az 
SZDSZ ellenzi azt a bizonytalanságot 
is, amelyben a kisgazda politika tartja 
a szövetkezeteket a szövetkezeti tör
vény módosítására vonatkozó javas
lattal .

A magyar mezőgazdaság jelenlegi 
állapotában nem vonzza a tőkét, s a 
kisgazdák ezt úgy kívánják orvosolni, 
hogy a csillagos égig emelnék az álla
mi támogatást. A mezőgazdasági tá
mogatások egy része azonban pazarló. 
Maga a rendszer egyrészt átláthatat
lan, másrészt összemossa a szociális 
jellegű támogatást a gazdaságival, a 
támogatások elosztása pedig nem 
szektorsemleges, hanem "osztályhar
cos" szemléletet tükröz - mondta Ma
gyar Bálint.

Agrártámogatási gyorsmérleg
Kecskeméten és környékén 1999-ben 4407 gazdálkodót (őstermelőt) tartottak nyilván. A regisztrált termelők 

száma azonban csak 760 (egyéni vállalkozókkal együtt). A regisztráció előfeltétele annak, hogy a termelő 
agrártámogatást kaphasson.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Hivatalától kapott adatok alapján az 
alábbiakban elsősorban az öt fő  támogatási jogcímet tekintjük át. Ezek: a beruházási, az ültetvénytelepítési, a 
földalapú támogatások, a biztosítási díjhoz való hozzájárulás és a hitelkamat-támogatás.

Ebben az évben a regisztrált, jogosult termelők Kecskeméten és vonzáskörzetében mintegy 100 millió forint 
földalapú, normatív támogatáshoz jutottak. A biztosítási díjhoz való hozzájárulás 10 millió forintot tett ki, 
például Makó környékén, gyümölcsösök biztosításához kérték ezt a fajta támogatást. A hitelkamat-támogatás 
8,5 millió forint volt a kecskeméti körzetben.
Állattenyésztési támogatásként 8 millió forintot fizettek ki szarvasmarha-tenyésztők számára, valamint 3,5 

millió forintot egyéb állattenyésztési ágazatban (főleg sertéstartóknak). Ültetvénytelepítéshez 32 millió forint 
állami segítséget kaptak a hírős város környékén gazdálkodók. Bruttó értékben, vagyis az önrésszel együtt tehát 
60 millió forintot fordítottak idén ültetvénytelepítésre. Gépvásárlásra ennél is nagyobb összeget, összesen 200 
millió forintot, amiből a támogatás 40 millió forint volt.
Az 500 ezer forint árbevételt el nem érő gazdák ingyenes szaktanácsadást vehetnek igénybe. Idén a Czollner- 

téri kisgazda-székházban szerveztek számukra tanfolyamot. Érdemes még megemlíteni, hogy ebben az évben 
Kecskeméten alakult egy gépszövetkezet, amely a forgöeszköz-alap feltöltéséhez néhány millió forint támogatást 
kapott.

A támogatások kifizetéséhez igazolni kellett a valós költségeket, névre szóló számlák bemutatásával. Ez a 
szigorú feltétel jövőre is érvényben marad, s valószínűleg az igénylés "bürokráciája” sem fog csökkenni. Az 
FVM Megyei Hivatala a támogatottak mintegy 20 százalékéit ellenőrzi szúrópróbaszerűen, s ugyanilyen 
arányban végez ellenőrzést az APEH is. Mivel a két szervezet egymástól függetlenül végzi ezt a munkát, 
nagyobb az esély, hogy' az esetleges visszaélésre fény derül.

Hol szerezhető be információ az agrár- és vidékfejlesztési 
támogatásokról, pályázati lehetőségekről?

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei 
Hivatala Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefon 481-444 

Falugazdászok: Menyhei József és Makáry Sándor, FVM Megyei Hivatala, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Telefon: 481-444/122 

Kecskemét és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
Kecskemét, Kossuth tér 1. Telefon: 483-683 /2128, titkára: Hamzáné Lakó 

Judit
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 
Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. Telefon: 487-387
Kecskemét, Tatársor 1/a. Telefon: 497-072 titkára: Kőváryné Barta Ágnes 
Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás
Kecskemét, Halasi út 36. Telefon: 487-487 (a Nemzeti Agrár- 

Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódó támogatások és pályázatok)
FVM Gazdaszolgálati Iroda
1055 Budapest, Kossuth tér 11. Telefon: 1/ 301-4000, 301-4041 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (DARFT)
Szeged, Oroszlán u.2. Telefon: 62/424-215



idósa a mezőgazdaságnak
Hiteles 

vélemény
Egy gyakorló, több vállalkozást vezető, 

tapasztalt agrárszakem ber vélem ényét 
kérdeztük: milyennek látja innen Kecske
métről a mezőgazdaság helyzetét. Hosszas 
rábeszélésre állt kötélnek, de a nevét nem 
adta a nyilatkozathoz, hivatkozva eddigi - 
nem csupán a sajtóval kapcsolatban 
szerzett rossz tapasztalataira ... Vélemé
nye így is tanulságos.

- A rendszerváltás után, a téeszek, állami 
gazdaságok átalakulása, megszűnése vagy 
felszámolása során a termelők termelőesz
közökhöz jutottak, így új, valós verseny
helyzet teremtődött. Volt, persze, vagyon
vesztés is, sokan aztán elkótyavetyélték 
ezeket az eszközöket. A földtulajdonlás el
ve is jó, csak a módszere volt katasztrofá
lis... Jó volt a szövetkezetek vagyonneve
sítése , kivéve a külső üzletrész-tulajdono
sok ügyét. Ok azok, akik a vagyonfelosz
tás előtt öt évet folyamatosan a téeszben 
dolgoztak. Az összes szövetkezeti tulaj
donból átlagosan 20-30 százalék az övék, 
vagyonarányosan, de ez létszámban 50 
százalék vagy több is lehet. Ők nem dol
goznak a szövetkezetben, de nem is sza
vazhatnak, "lógnak a levegőben", és vár
ják az osztalékot.

Összességében az általános gazdasági 
környezet változása nem hozott sok jót a 
mezőgazdaságnak. Ma szinte minden ki
számíthatatlan ebben az ágazatban.

Mit kellene tenni? Első a mezőgazdaság 
általános, koncepciózus rendezése, hogy 
legalább öt évre előre lehessen biztosan

G a z d a f ó r u m
K e c s k e m é t e n

látni, tervezni. Ezzel máig adós minden 
eddigi parlament, kormány és politikai 
erő. Én minden eddigi miniszteremmel 
szolidáris voltam, és vártam a jó  bekö
szöntő programok megvalósulását. Most 
például olyan támogatásokat látok zöm
mel, amelyek olyan gazdasági formákra, 
nagyságra mennek el, amelyek három év 
múlva az EU-csatlakozással kényszerűen 
megszűnnek... Mesterségesen életben tart
ják - aránytalan támogatási többlettel, be
csapva őket is a perspektívájukat illetően - 
a pár hektáros kisgazdaságokat. Szektor
semlegessé kell tenni végre a mezőgazda
ságot és ki kell találni a jó  módszert a föld 
koncentrációjára, hogy a területek ne ap~ 
rózódjanak tovább. Ki kellene használni a 
szövetkezetekben rejlő lehetőségeket is. 
Ennek részeként lehetővé tenni a külső 
üzletrész-tulajdonlás kifizetéssel történő 
megszüntetését.

A földtulajdon esetében is úgy legyen, 
hogy az legyen tulajdonos elsősorban, aki 
ott él, ezzel foglalkozik. Fontos ez azért is,

mert a valóságban a földek negyede már a 
külföldiek kezében van. Furcsa, hogy ép
pen a szövetkezetek nem szerezhetnek 
földtulajdont!

Sajnos, Torgyán miniszter úr jó  törekvé
sei is elhaltak... Éppen ő nyilatkozta most, 
hogy több mint egymillió hektár föld esett 
ki a termelésből. Ezek a földek itt a kör
nyékünkön termelés helyett, német és 
osztrák kézben pihenő és vadászterületül 
szolgálnak.

A mi környékünkön egyébként a szőlő
gyümölcs jelenti a legnagyobb gondot. 
Mintegy fele arányban herdálódott el, hi
szen nincsenek új telepítések.

Mire valaki megszerzi az optimális mé
retű földterületet, elfogy az ereje és a pén
ze, nem marad már gépre, telepítésre.

Nagy gond, hogy nem megoldott a tele
pítések integrálása, a felvásárlás és feldol
gozás biztonsága, de az élő- illetve kézi
munkaerő biztosítása sem.

Biztos perspektíva híján, ösztönből, ta
lálomra gazdálkodnak ma a termelők.

Egy reményteli lehetőség
Nem is olyan régen még megmosolyogták azt, 

aki kidobott a kiskertjéből minden vegyszert, és 
szelíd biomódszerekkel próbálkozott. A 
bioalma azt jelentette a köztudatban: kicsi és 
kukacos. Ma más szelek fújdogálnak, s már 
nemcsak a kiskerttulajdonosok térnek át az öko
logikus gazdálkodásra. Tulajdonképpen büsz
kék lehetnénk rá, hogy amikor a világ nálunk 
fejlettebb országaiban, a nyolcvanas évek ele
jén, pedzegetni kezdték: talán nem kellene any- 
nyi növényvédőszert és műtrágyát kiszórni a 
földekre, itthon már megalakult a biokultúra 
klub. Ez később Biokultúra Egyesület néven 
lett ismert és elismert országhatáron innen és 
túl.

Magyarországon jelenleg 25 ezer hektáron 
gazdálkodnak úgynevezett ökologikus, vagy 
közismertebb nevén biomódszerekkel. Ez 
mindössze 0,5 százaléka a mezőgazdasági mű
velésre alkalmas területnek (Ausztriában ez az 
arány 10,1 százalék, Svájcban 7,3.) A minősí
tett, tanúsítvánnyal ellátott biotermékek szinte 
teljes mértékben exportra mennek. Ami egyfe
lől öröm, hiszen igen jó áron lehet eladni, más
felől üröm: itthon nagyon kicsi irántuk a keres
let, illetve nem éri meg az országhatáron belül 
értékesíteni. Van még egy nem lebecsülendő ne
hézség is. Az ökologikus gazdálkodásra való át
állás ideje például a növénytermesztésben két 
év, s ez idő alatt a gazdának valahogy talpon is 
kell maradnia.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium 1999-ben 100 millió forint támoga
tást nyújtott a biogazdálkodás, illetve az erre 
való áttérés segítésére. Sajnos, ez az összeg 
ugyanannyi volt tavaly és tavalyelőtt is. De ta
lán másképp lesz ezután. A Nemzeti Agrár- 
Környezetvédelmi Programnak fontos része az 
ökológiai gazdálkodási célprogram, amely a je
lenlegi, ellenőrzött ökológiai gazdálkodás mér
tékét a következőképpen kívánja növelni: jövő
re 55 ezer hektárra, 2006-ra pedig, fokozatosan, 
300 ezer hektárra. Ez már a termőterület 4,8 
százalékát jelentené. A célprogramhoz kapcso

lódó támogatások fedeznék a felvállalt intézke
dések miatti jövedelemkiesést, a felmerült több
letköltséget, és tartalmaznának 20 százalék ösz
tönzőt annak érdekében, hogy a célprogramot 
vonzóvá tegye a gazdálkodók számára. A kör
nyezetkímélő agrártermelés fejlődésének lökést 
adhat az EU előcsatlakozási alapja, a SAPARD 
is, amelynek forrásaira kistérségi és regionális 
szinten lehet pályázni.

Hogy Kecskeméten ma mekkora területen ter
melnek biogazdálkodók, azt Kecskés Lászlóné, 
a Biokultúra Egyesület Kecskeméti helyi cso
portjának elnöke nem tudná pontosan megmon
dani. Egyrészt, mert a nyilvántartás Budapesten 
van, másrészt a biogazdálkodás folytatásához 
nem kötelező az egyesületi tagság. ( Az ellenőr
ző és minősítő szervezet nem az egyesület, ha
nem a Biokontroll Hungária Kht.). A helyi cso
portnak Kecskeméten 15-20 tagja van. Több
nyire zöldségtermesztéssel foglalkoznak, de 
van köztük alma-, gabonatermesztő, sőt, már 
kecsketenyésztő is. A biogazdára is érvényes: 
ha meg akar élni, érdemes több lábon állnia. 
Igaz, nem mindenki árutermelő, van, aki csak a 
család számára termel vegyszermentes zöldsé
get és gyümölcsöt, de szívesen vesz részt az 
egyesületi életben.

A biogazdálkodáshoz hit, elszántság és kitar
tás kell - véli Kecskés Lászlóné, aki egyébként 
mezőgazdasági mérnök. Az ökologikus gazdál
kodás lényege, hogy csak olyan anyagokat sza
bad felhasználni a termelés teljes folyamatában, 
amelyek nem károsítják az élővilágot. Az így 
előállított termékekben nincsenek szermaradvá
nyok, műtrágyákból és szintetikus 
növényvédőszerekből felszívódott káros anya
gok. A biotermék-fogyasztás egészségmegőrző 
hatásáról szeretnénk minél több embert meg
győzni - mondja a kecskeméti csoport vezetője.

Budapesten már létezik a biopiac, Kecskemé
ten még csak tervezgetik az egyesületi tagok. 
Kecskés Lászlóné szerint nem csupán az ár az 
akadály, hanem a vásárlók tájékozatlansága is. 
De az talán jó jel, hogy a városban már két he

lyen is nyílt szakbolt, ahol biotermékeket is 
áruinak. A Bio-ABC a Luther udvarban, és a 
"bio-íz csemege" az Alföld Áruház földszintjén. 
Az Univer mezőgazdasági áruházában 
biosarkot alakítottak ki, ahol környezetbarát nö
vényvédő szereket, tápanyagokat lehet besze
rezni. A fölöpjakabi biotermelők az idei Hírős 
Héten saját standjukon mutatták be portékáikat.

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara is fel
vállalta, hogy népszerűsíti a biogazdálkodást, 
illetve segíti az ezzel foglalkozók vagy foglal
kozni kívánók képzését. November elején 
Kecskeméten tanfolyamot indítottak az Agrár 
Marketing Centrum támogatásával és a 
Biokultúra Egyesület legnevesebb szakértőinek 
közreműködésével a kamara székhazában. Az 
érdeklődés igen nagy volt, az előadásokon szó 
szerint zsúfolásig megtelt a terem. Mint Agócs 
Bernadett, a megyei agrárkamara munkatársa 
mondja: ez a tanfolyam az alap. Akit komolyan 
érdekel a biotermelés, annak érdemes kapcso
latba lépnie az egyesülettel, a helyi csoporttal, 
ami jó lehetőséget ad a továbbképzésre, tapasz
talatcserékre és konzultációkra.

Alexa László, a Biokultúra Egyesület szakér
tője a tanfolyamon elmondta: az EU összesen 
öt országnak adta meg a jogosítványt, hogy mi
nősített biotermékeit bevihesse az unió piacaira. 
Közöttük van Magyarország is.

Dr. Bemáth Varga Balázs, or
szággyűlési képviselő kezdemé
nyezésére agrárfórumot tartottak 
novemberben a kisgazdapárt váro
si székházában. Nagyon sok ér
deklődő jött el, a téma ugyanis 
igenesak húsbavágó volt: a jövő 
évi agrártámogatási rendszer és a 
Phare-2000 programja. A résztve
vők azonban kevés konkrétumot 
hallhattak, hiszen akkor még a 
költségvetés sarokszámai sem vol
tak ismertek, így az agrártámoga
tások mértékéről sem tudott rész
letekbe menően beszélni dr. Beez 
Miklós, a Földművelésügyi és Vi
dékfejlesztési Minisztérium főosz
tályvezetője. Inkább csak általános 
tájékoztatást adott. A Phare-2000. 
azért nem keltett igazán érdeklő
dést, mert erre egyéni gazdák, ter
melők nem pályázhatnak.

A fórum mégis sikeres volt, hi
szen a résztvevők kölcsönösen in
formációhoz jutottak. Az FVM és 
a Miniszterelnöki Hivatal képvi
selői szembesülhettek a kecske
méti és megyei gazdálkodók gond- 
jaival-bajaival, bár sok újat való
színűleg ők sem hallhattak e téren.

Seres Lajos, jászszentlászlói gaz
da azt tette szóvá, hogy a támoga
tások a családi vállalkozások szá
mára gyakran nem elérhetőek. A 
család nem újíthatja fel például a 
szőlő- vagy gyümölcsültetvényt, 
mert csak számla alapján kaphat
ják meg a támogatást, tehát a mun
kát számlaképes vállalkozóval kell 
elvégeztetni, ami jóval nagyobb 
kiadás. De ha elérhető is a támo
gatás, tette még hozzá, annyi pa
pírt kell kitölteni és beszerezni, 
hogy attól egy egyszerű kisterme
lő visszariad. A Sapard-támogatá- 
sokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy igen nehéz úgy kistérségi fej
lesztési tervet készíteni, ha a gaz
dák nem tudják, mi kell az európai 
uniónak.

Radványi Imre, Kecskemétről, 
úgy vélte, hogy a Homokhátság 
rossz minőségű, alacsony arany
korona értékű területein gazdálko
dók nagyobb támogatást kaphat
nának. Javasolta, hogy a gázolaj - 
jövedékiadó visszatérítését évente 
kétszer kellene megállapítani. Fel
vetette: ha a minisztérium szorgal
mazza az új típusú beszerző-érté

kesítő szövetkezetek megalakulá
sát, kiadhatna egy tájékoztató ki
adványt, merre lehet egyáltalán el
indulni azoknak, akik szövetkeze
tét alakítanának.

Egy Kecskemét környéki gazdál
kodó azt kérdezte, van-e egyálta
lán olyan program, amely a külte
rületek infrastrukturális fejleszté
sét támogatná. O is fájlalta, hogy 
sokan azért nem vehették igénybe 
a támogatásokat, mert nem tudtak 
számlát adni. Különösen érinti ez 
szerinte a biogazdálkodókat, akik 
általában kis, családi gazdaságok
ban próbálnak először boldogulni, 
de később sem tudnak áttérni 
"nagyüzemi" méretekre. Ok kap
hatnának könnyítést, és több támo
gatást az ökologikus gazdálkodás
ra való áttérés idejére.

Egy Kiskőrösről érkezett részt
vevő arról szólt, hogy a Homok
hátságon megszűntek, illetve nem 
működnek a vízgazdasági társulá
sok. Idén a belvíz okozott legalább 
akkora gondokat, mint korábban a 
szárazság.

Szóba került még egyebek között 
a nagybani piacok létesítésének 
szükségessége, a kereskedő-maf
fia elleni intézkedések hiánya (er
re kínálta "gyógyírnak" a minisz
térium képviselője az értékesítési 
szövetkezeteket), a szövetkezeti 
tulajdon újbóli kivitelének lehető
sége, a piaci rendtartás felborulá
sa. Több felszólaló is kérte, hogy a 
támogatási rendszerre vonatkozó 
információk hozzáférhetőbbek le
gyenek, és időben hozzák ezeket 
nyilvánosságra, hogy a gazdák fel 
tudjanak készülni.

A fórumon bemutatkozott az 
FVM 1998 augusztusában létreho
zott Gazdaszolgálati irodájának 
vezetője. Mint elmondta, a minisz
térium épületében működő irodá
ban főképp jogászok és üzemgaz
dászok dolgoznak. Feladatuk a tá
jékoztatás, panaszlevelek, bead
ványok, javaslatok fogadása, ügy
intézés, hatályos jogszabályokhoz, 
agrárigazgatási ügyekhez kapcso
lódó felvilágosítás.

Tapasztalataik szerint ügyfeleik 
többsége nem rendelkezik infor
mációval, tájékozatlan, s így az 
iroda valóban fontos szolgálatot 
lát el.

Az oldalakat összeállította és írta Magyar Ágnes

Kisháziné Sápi Éva és Vancskó Cecília Bio-ABC-jét egyre többen ismerik és keresik fel Kecskeméten

SAPARD - a vidékfejlesztés programja
Az Európai Unió SAPARD-programja, 

amelyet agrárstruktúra és vidékfejlesztés 
témakörben indított a csatlakozásra váró 
országok részére , 2000-ben kezdődik. A 
projekt hétéves, ez alatt az unió évente 38 
millió eurót (mintegy 10 milliárd forintot) 
szán a magyar agrárgazdaság szerkezetát
alakítására és vidékfejlesztési feladatok
ra.

A SAPARD-támogatásra kistérségek, 
régiók pályázhatnak majd. A pályázók
nak el kell készíteniük egy helyzetfeltáró 
és egy stratégiai programot, amely alap
ján elkészíthetők a részprogramok és a 
konkrét pályázati anyag . A kecskeméti 
kistérségben a Kecskemét és Térsége Te
rületfejlesztési Önkormányzati Tanács 
(TÖT) az itt élők bevonásával, a lakossá
gi fórumokon elhangzottak figyelembe 
vételével elkészítette a helyzetfeltáró 
programrészt. Ennek alapján állították 
össze a térség agrárstruktúra és vidékfej
lesztési stratégiai (SAPARD) programjá
nak vázlatát, amit ugyancsak lakossági 
fórumokon vitattak meg a TÖT-höz csat
lakozott 17 település érdeklődő polgárai
nak részvételével.

A stratégiai program részletes bemutatá
sára, hely hiányában, nincs módunk. Az

alábbiakban a TÖT anyaga alapján rövi
den, címszavakban ismertetjük azokat a 
fő irányokat, amelyeknek részletesen ki
dolgozott programjaival a kistérség pá
lyázhat, illetve szeretne pályázni a 
SAPARD-támogatásra, összefogva a tér
ség önkormányzatait, civil szervezeteit, 
vállalkozóit és intézményeit.

1. A modem, integrált vidékfejlesztés 
kritériumainak megfelelő agrárstruk- 
túra-váltás megvalósítása:

- fő fejlesztési irányok: intenzív kerté
szeti ágazat, fenntartható öko- és bio
gazdálkodás, általános és természetvé
delmi célokat szolgáló termelés;

- modem vidéki erőforrás-menedzsment 
programok bevezetése;

- a vendéglátás és turizmus több ágának 
fejlesztése.

2. A környezet-, természet- és vízvéde
lem szigorú feltételrendszerének ele
get tevő területhasznosítás és infrast
ruktúrafejlesztés:

- a tájhasznosítás és tájvédelem prog
ramjai;

- a környezetvédelem komplex szemlé
letű fejlesztése;

- többfunkciós erdősítési programok;
- komplex vízgazdálkodási programok;

- a települések alapinfrastruktúráját 
szintrehozó programok

3. Az emberi erőforrások innovatív és 
adaptív képességének összehangolt 
fejlesztése:

- Kecskemét és térsége általános oktatá
si ismeretanyagának beillesztése a he
lyi tantervekbe;

- térségi jelentőségű képzési, átképzési, 
továbbképzési és távoktatási progra
mok;

- modern információs és szaktanácsadói 
hálózatok fejlesztési programja;

- az egészségügyi alapellátás és a szoci
ális ellátó rendszer fejlesztése.

4. A településközi önkormányzati, in
tézmény-ellátási, gazdasági és társa
dalmi szereplők összefogásával a 
kapcsolatok térségfejlesztő partneri 
hálózattá szervezése, fejlesztése

- a térségi szereplők együttműködési fó
rumának programja;

- intelligens (számítógépes) települési 
és kistérségi programok;

- a közös kapcsolatok sikereinek propa
gálása;

- a térségi szereplők közös marketing
programjai.



Egy tanulságos hét 
K ecskem éten

Beismerem, mély lélegzetet vettem, 
amikor belekezdtem az írásba, egy
részt mert először írok egy újság szá
mára, másrészt azért mert még igen 
friss bennem az élmény amiről írni 
szeretnék. Röviden: november 14. és 
20. között, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház Onkoradiológiai Központjá
ban eltöltött hét élményeiről szeretnék 
írni.

Először is bemutatkozom: nevem 
Csíki Csongor, onkológus szakosodó 
orvos vagyok, tanársegéd a marosvá
sárhelyi Orvosi Egyetemen. A kapcso
latfelvételt a marosvásárhelyi és a 
kecskeméti onkoradiológiai közpon
tok vezető főorvosai között a Kecske- 
mét-Marosvásárhelyi Baráti Kör 
Egyesület szervezte meg. Mivel kór
házunk vezető főorvosa objektív okok 
miatt nem tudott idén Kecskemétre 
utazni, nekem volt alkalmam megis
merni a kecskeméti intézményt.

ismerjék minden típusú kezelésnek a 
helyét és megfelelő időzítését a keze
lési stratégiában. Ezeket az elveket én 
elméletileg ismerem, de Kecskeméten 
alkalmam volt gyakorlatban is végig
követni azt, ahogyan egy i\j kórház
ban, a modern onkológia elvei szerint 
kezelnek.

Dr. Szűcs Miklósnak köszönhetően, 
aki aprólékosan beosztotta az időmet 
(sokszor miattam a sajátját is), és fi
gyelemmel kísérte tevékenységemet 
egész ottlétem alatt. Végigkísérhettem 
az esetmegbeszéléseket, a betegek fel
vételét, valamennyi kezelési módot, a 
kontroll-vizsgálatokat. Bemutatta 
munkáját a kórház pszichológusa és 
lelkigondozója is. A konkrét szakmai 
megfigyeléseket megosztottam ottho
ni munkatársaimmal, itt csupán annyit 
jegyzek meg, hogy ennél jobb munka- 
szervezést, ennél jobb hozzáállást a 
személyzet részéről nehezen tudok el-

LAICITELEK NÉPFOISKOL

A kecskeméti Onkoradiológiai Központ vezető főorvosa, dr. Szűcs Miklós es mun
katársai az ellátott nagy régió mellett szívesen és nyitottan fogadnak máshonnan 
jött kollégákat is. Két marosvásárhelyi orvosprofesszor (önkormányzati képvise
lők is) rövidebb látogatása után most meghívásukra, dr. Csíki Csongor onkológus 

egyetemi adjunktus volt egy hétig az intézet vendége.

Megpróbálom szavakba foglalni azt, 
hogy miért is jelentett számomra ez a 
hét olyan megható élményt. Látogatá
som első napján dr. Szűcs Miklós ve
zető főorvos végigvezetett a közpon
ton, és megismerkedtem az ott dolgo
zókkal. Megdöbbentett az az óriási 
különbség, amely a régi, általam csak 
fényképről ismert épület és a mai kö
zött fennáll. Mindössze két év alatt si
került felépíteni ezt a gyönyörű épüle
tet, a legkorszerűbb felszereléssel. Dr. 
Szűcs Miklósnak sikerült elérnie azt, 
hogy jelenleg húsz, felsőfokú végzett
séggel rendelkező személy dolgozik a 
központban (elnézést kérek, ha a szám 
nem lenne elég pontos!), köztük tizen
két orvos. És itt nem álltak meg, két 
újabb kezelési mód bevezetését már 
meg is tervezték, és biztos vagyok ab
ban, hogy nemsokára ezek is működni 
fognak.

El kell mondanom, hogy az orvos
lásban korszerű annyit jelent, hogy 
megfelelő. A beteget nem lehet ámíta
ni egy elavult kezeléssel, megvonni 
tőle a tudomány fejlődése által adott 
eredményesebb kezelési lehetősége
ket. Ami a személyzetet illeti, minden 
orvosnak legalább két szakorvosi ké
pesítése van. Ennek felfoghatatlan 
fontossága van az onkológiában, mert 
a rákos betegek kezelése összetett, se
bészi-, gyógyszeres-, és sugárkezelés
re egyaránt szükség van. Tudva azt, 
hogy a rák nem egy betegség, hanem 
egy igen nagy és összetett betegség- 
csoport, érthető, hogy miért is olyan 
fontos az, hogy az orvosok pontosan

képzelni. Ha továbbra is ilyen ütem
ben emelkedik az egészségügyi ellátás 
színvonala Magyarországon, ez nagy
mértékben fogja emelni a lakosság 
életminőségét.

A délelőtti kórházi tevékenységek 
után délutánonként gyógyszerbemuta
tókon, és úgy hozta a sors, (meg az ap
rólékos szervezés), két orvoskonfe
rencián vettem részt.

Nem utolsó sorban megismerkedhet
tem Kerényi Györggyel, a Kecske - 
mét-Marosvásárhely Baráti Kör Egye
sület elnökével, aki részletesen bemu
tatta az egyesület tevékenységét. Nem 
áll szándékomban itt felsorolni mind
ezeket, talán ezen újság olvasói közül 
sokan tudnak már, vagy éppen részük 
volt ezekben a tevékenységekben. El
lenben biztosíthatom az olvasókat, 
hogy nekünk, marosvásárhelyieknek, 
igen fontos mindaz, amit ez az egye
sület tesz. Nagy segítséget jelentett 
számomra az, hogy Kerényi György 
és dr. Szűcs Miklós anyagilag és szak- 
irodalommal jelentősen támogatták a 
Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem on
kológia jegyzetének magyar nyelvre 
való lefordítását, lehetőséget adva ar
ra, hogy régen megálmodott tervemet 
végigvigyem.

Mivel nehéz mindazokat a kellemes 
érzéseket megfogalmazni, amelyeket 
az ott töltött napok keltettek bennem, 
végezetül csak ennyit: igazi barátaink 
vannak Kecskeméten.

Marosvásárhely,
1999. december 6.

Csíki Csongor

Dr. Csíki Csongor (középen) dr. Szűcs Miklós főorvos (jobbról) társaságában

Nagy Bendegúz (kerekesszékben) és Varga Tamás közös előadása. Az elnöki asztalnál dr. Hegedűs Lajos, Szekeres Pál, 
Lezsák Sándor és Ory Csaba. Folytatás tavasszal ebben a témában ugyanitt, az egyházak képviselőivel.

Akadálymentesítők
Az akadálymentes élet érdekében címmel december 11-én tanácskozást 

tartottak a lakiteleki Népfőiskolán Lezsák Sándor országgyűlési képviselő 
(MDF) szervezésében. Dr. Ory Csaba a Szociális és Családügyi Minisztéri
um politikai államtitkára a Fogyatékosügyi Tanács feladatáról és felállásá
ról, dr. Hegedűs Lajos, a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövet
sége elnöke az országos fogyatékosügyi program társadalmi hátteréről tar
tott előadást. Szekeres Pál, az Ifjúsági is Sportminisztérium helyettes ál
lamtitkára a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek kiterjesztéséről be
szélt. Erhardt László, a holland Magyarország Alapítvány igazgatója és 
Theo Krins, gazdasági és biztosítási szaktanácsadó az "akadálymentes" 
Hollandiáról tartott beszámolót. Varga Tamás, a Műszaki Egyetem Lakó
tervezési Tanszékének adjunktusa Nagy Bendegúz rehabilitációs mérnök
kel, a Műszaki egyetem hallgatójával közösen Akadálymentesítés az építé
szetben címmel tartott előadást.

Ennyi lenne egy szokványos tudósítás, 
de a tanácskozás ennél sokkalta többről 
szólt. Először is Lezsák Sándor ország- 
gyűlési képviselőségének arról a szaka
száról, amikor a kulturális bizottsági el
nökként az úgynevezett "fogyatékos tör
vény" létrehozásán munkálkodott, s meg
tapasztalta, hogy a törvénytervezet tökéle
tesítéséhez milyen megfontolt, összesze
dett válaszlevelek érkeztek, szinte minden 
címzettől. Aztán arról is, hogy Hideg An
tal halálával milyen veszteség érte a fo
gyatékosok elemi jogaiért küzdő szerveze
teket, intézményeket. Mert való igaz, amit 
dr. Hegedűs Lajos mondott: a fogyatékos
ság ma Magyarországon már nem szociá
lis, hanem emberjogi kategória, s ezt jog
szabályok is alátámasztják, ugyanakkor az 
esélyegyenlőség megteremtésére még sok 
a tennivaló. Hogy mennyi, azt a hollandi
ai fogyatékos-helyzetkép villantotta föl.

Fölösleges részleteiben taglalni, mennyire 
más életvitelt jelent, ha a gólya arra a tájra 
pottyant valakit, esetleg valamilyen fogya
tékkal. Azt viszont érdekességként meg
említem, hogy Hollandiában is vannak 
furcsaságok: egy milliomos például édes
anyjának megigényelte az ingyen kapható 
tolókocsit. Azt viszont már Nagy Bende
gúz előadásából tudtuk meg, hogy például 
az Egyesült Államokban százszoros par
kolási díjat kell fizetni annak az autósnak, 
aki a mozgássérültek számára fenntartott 
(egyébként másfélszeres nagyságú, szí
nekkel, aszfaltfelfestéssel megkülönbözte
tett) parkolót elfoglalja.

Sokminden érdekes tapasztalat összeg
ződött a tanácskozáson, azonban fájda
lommal jegyezzük meg: a résztvevők majd 
m indegyike valam iféleképpen érintett 
volt, ha másképp nem, a fogyatékosok ci
vil szervezeteinek tagjaként. Ha azonban a

fogyatékosügyi törvény végrehajtásában, 
a fogyatékosok emberi jogainak elfogad
tatásában gyorsabb ütemet kívánunk elér
ni, szükség lesz az épek társadalmával is 
párbeszédet erőltetni. Mert szép elképze
lés az, hogy ha a fogyatékos gyermekek 
ugyanabba az iskolába járnak majd (ha 
egyáltalán a kerekesszékkel be tudnak oda 
jutni), s így megkezdődik annak felisme
rése, hogy a kis bice-bóca sem csupán 
szánnivaló nyomorék, hanem "csak" egy 
gyerek, osztálytárs. De felkészült-e a pe
dagógustársadalom - nem érzelmileg, ha
nem szakmailag! - a fogyatékosok integrá
lására?

Számtalan kérdés, amely nem csupán a 
pénz körül forog, hanem azt firtatja, 
mennyire toleráns a társadalom a másság
gal (nem szavakban!). Ahogy Erhardt 
László többször is hangsúlyozta előadásá
ban, Hollandiában az állam, az önkor
mányzat nyújtotta támogatáson kívül az 
önkéntesek közreműködése, a személyes 
kötelezettségként megélt segíteniakarás a 
legfontosabb tényező az akadálymentes
ségben.

A helyzet mifelénk ennél sokkalta más. 
Kerekesszékkel bejutni boltba, intézmény
be, horribile dictu: utcai klotyóba, ritka ki
vétel. Hol tartunk még attól, hogy például 
egy süketnéma a polgármesteri hivatalban 
jeltolmács segítségével mondhassa el pa
naszát?

De azért reménykedjünk. A lakiteleki ta
nácskozásnak lesz folytatása, s bízom ab
ban, hogy meghívót kapunk arra a rendez
vényre is, amelyen az épek képviselői 
mondják el, mit, mikor és mennyit tettek 
fogyatékos embertársaikért.

Irta: Nagy Mária
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a Zselicségbe vezérelt. Többtízhektá- 
ros, ősparkos kórház-szanatórium 
igazgatója a barátom, természetesen 
maga is orvos.

Orvosprofesszor.
Az O vendége voltam két hétig.
Vendégszobámban a munkaidő vé

geztével, délután három, négy óra táj
ban csörgött a telefon. Gyere át, és 
melegen öltözz - szólt az üzenet. Ez 
azt jelentette, megfejtettem ezt az alig 
rejtjelezett beszédet, hogy borospin
céjéhez látogatunk. A borospince úgy 
ült, büszkén, a Zselic kis domborula
tán, mintha egy kis csibe ülne a jászol 
szélén.

Előttünk és alattunk a völgy, bará
tom mutatja: a völgyben a három 
nyárfa vonulatában pedig forrás. Szar
vasok járnak hűs vizéből inni. S ha 
lessük őket, Áprily Lajos vadászai va
gyunk: fegyvertelen vadászok.

Nekem, alföldi embernek, kinek a 
végeláthatatlan rónaság a szépség,

akinek a fekete föld termette végelát
hatatlan tengeritábla ringása a Tenger
mozgás, s akinek szemhatárán a föld 
az éggel összeér, nekem külön gyö
nyörűség itt, túl a Dunán a dombok 
lágy hullámzása.

Ránk esteledik persze, gyorsan a bo
rospince táján, és minden csendes, 
minden sötét. Távolról megcsillannak 
egy nyüzsgő nagyváros fényei. Még 
távolabbról a csillagok.

A pincébe megyünk be melegedni. 
Forr az újbor, már nem murci, egy po
hárral inni belőle gyönyörűség. Az 
óbor pedig nem is vörös, hanem feke
te, nem illik rá a jelző, de mégiscsak 
kívánkozik: olyan, mint az alvadt vér. 
Olyan, mint a fölélik boruló sátor: a 
pirosló, feketéi lő magas ég.

Orvosbarátom, persze óriási stáb
munkatársaként, melyben az emberi, 
szakmai kapcsolatok a határokon is 
átnyúlnak, készül az első magyaror
szági tüdőátültetésre.

Van olyan -? nézek rá és kérdezem

meglepetten. Sőt a terv talán az: tüdő 
- szív együttes átültetése.
Nem vagyok szakember, nem kérde

zem, és nem is értem a részleteket, de 
szinte egy teljesen újrateremtett szerv
csillagrendszer. Egy halálosan beteg 
ember számára az egészséges élet re
ménye. Itt az elkövetkező pillanatban.

Olyan is Tesz, mondotta, hogy egy 
beteg gyermeknek mindkét szülője ad 
majd egy-egy tüdőlebenyt.

Elképzelem ezt a szent családot a 
műtőasztalon. Két szülő önfeláldozó 
segítségét. És közben arra gondolok: 
mégsem reménytelen.

Van annyi érv a Teremtés mellett, 
mint amennyi ellene.

Fölveszek a zselicségi domboldalról 
egy vérpiros, borvörös falevelet. Ka
rácsonyig megőrzőm, 
biztosan.

írta:
Pintér Lajos



Egy város főterének olyan funkciójának 
kell lennie, ami visszatükrözi a város la
kosságának - adott történelmi korhoz iga
zodó - igényeit.

Kecskemét városának - az 1800-as évek 
elejétől kialakuló - gyümölcs- és szőlőter
melés volt a fő megélhetési forrása, ami 
fejlett kereskedelmet, szállítást és feldol
gozást igényelt. Ehhez piacra volt szükség, 
ahol az adásvételt le lehetett bonyolítani. 
Ezért alakult ki a város központjában az a 
térrendszer / Kossuth tér, Szabadság tér, - 
és ehhez kapcsolódóan, részben a - Rákó
czi út /, ami az 1960-as évekig ellátta ezt a 
feladatot.

Naponta több száz vagon termék cserélt 
gazdát (gyümölcs, zöldség és egyéb mező- 
gazdasági termék), amihez megfelelő szer
vezettségre volt szükség.

Kecskemét főterén az 1960-as évek ele
jén szűnt meg a piac - átkerült a Piarista 
kertbe -, de megmaradt a kereskedelmi, 
kulturális és irányítási funkció.

1974-75-ben épültek a tér szélein azok a 
kereskedelmi egységek, amelyek a funkci
ót is megkérdőjelezték. Megépült az Al
föld Áruház és a DOMUS Áruház, majd a 
Petőfi Sándor utca megépítésével teljesen 
eltolódott az ősi főtérről ez a feladat.

A város vezetése 1962-ben pályázatot írt 
ki a városközpont korszerűsítésére, amit 
Kozma Csaba és Nagy László - budapesti 
tervezők - nyertek meg. Az ő koncepciójuk 
volt a belső közlekedési gyűrű építése, és 
ekkor fogalmazódott meg, hogy a város- 
központ Kelet-Nyugati átvezetése kiiktat
ható. Ebben a tervben fogalmazódott meg 
a részben gyalogos főtér gondolata is.

1976-ban megértek a feltételek a város 
központban egymást keresztező utak fel
újítására. Ennek érdekében lett kijelölve az 
elterelő forgalom a Lechner Ödön utca - 
Lestár tér - Katona József tér - Csongrádi 
út - Komszomol tér - Hornyik János utca - 
Csányi utca nyomvonalon. 185 db forga
lomirányító táblát helyeztek ki a forgalom 
segítése érdekében. A KPM 13 MFt-ot biz
tosított az utak felújítására, ami teljes köz
műfelújítást, út szélesítést - a Nagytemp
lom és a Rákóczi út között 13 m széles 
nagyteherbírású utat - jelentett.

E sorok írója ezekben a napokban (1976. 
augusztus) vette elő ismételten az 1962- 
ben készült terveket, és az akkori irányítá
si rendszernek megfelelően - konzultáció
kat kezdeményezett a Megyei Pártbizott
ság vezetőivel. Dr. Horváth István - az ak
kori első titkár - ismerte az akkor már 
majdnem feledésbe merült elképzeléseket, 
és egyértelműen támogatta azt az elképze
lést, hogy véglegesen zárjuk ki a városköz
pontból a forgalmat, újítsuk fel az útteste
ket, de várjuk meg a forgalom elterelés ta

pasztalatait - "sokkot válthat ki".

1976. szeptember 6-án az ideiglenesen 
kialakított körúton megindult a forgalom. 
Mindenki - szerénytelenségnek ne tűnjön, 
de én is - nagy izgalommal figyeltük a for
galom alakulását. Reggel 8 órakor óriási 
dugó alakult ki a Komszomol tér - Csong
rádi útnál, de 10 órára - jelentős rendőri se
gítséggel - a forgalom folyamatossá vált, 
amit mindenki megnyugvással fogadott.

Szeptember 8-án operatív értekezletet 
hívtam össze a Városházára, ahol vala
mennyi kivitelező vállalat vezetője, a Me
gyei Tanács illetékesei és a Városi Tanács 
szakemberei jöttek össze. A kérdésem az 
volt, hogy hogyan vált be a kiskörút forgal
ma. A vélemények a következők voltak:

- Jó! Meglepően hamar megszokták!
- Kiválóan! Még jobb, és rugalmasabb is 

a forgalom, mint amikor a városon átvezet
tük.

A vélemények ebben a stílusban hangzot
tak el, ők még akkor nem tudták, hogy mi
ért érdekel ez engem annyira. A következő 
kérdésem így hangzott:

- Ha a forgalom rugalmasabb, biztonsá
gosabb lett, miért kell a főtéren átvezető 
utat megépíteni? Zárjuk ki a forgalmat, ad
juk a város főterét a gyalogosoknak! Ők 
többen vannak, mint mi, autósok. A főtér 
kapjon új funkciót, miután a régi történel
mi és kereskedelmi funkcióját elvesztette. 
Legyen Kecskemét főtere - Magyarorszá
gon elsőként - forgalommentes, ahol az 
emberek és a téren lévő intézmények (saj
tóközpont, iskola, bank, egyház, ...) csen
desebb és tisztább körülmények között él
hetnek, dolgozhatnak.

A teremben néma csend lett. A bent lévő
ket váratlanul érte a felvetés. Nem volt ott 
a pártbizottságtól senki, ezért egy rövid 
csend után egyértelmű tiltakozás tört ki. Az 
ellenérvek?

- Beszakadhat a kiskörút a megnövekvő 
forgalom alatt.

- Körülményes lesz a hó eltakarítás.
- Baleset esetén a mentő lassan, és körül

ményesen érhet oda.
Egyedül Juhász István - a város főmérnö

ke - volt az, aki egyértelműen támogatta a 
forgalommentes tér gondolatát. Elővette az 
1962-ben készült pályázatot, okosan érvelt 
az elképzelés mellett.

Az érveket meghallgatva nem volt közöt
tük olyan, ami meghatározóan befolyásol
ta volna az elképzelést. A vitát lezártam az
zal, hogy rövid időn belül a javaslatot a 
Végrehajtó Bizottság és a Tanács elé kívá
nom terjeszteni.

A következő napon korábban indultam 
munkába - 6.00 - 6.30 között. A főtérre ér
ve azt láttam, hogy több tucat ember bont
ja a főtéren a szegélykövet, markológépek 
ássák ki a csatorna helyét. Magamhoz hi
vattam az építés vezetőjét, és szokásom
mal ellentétben - utasítással - leállítottam a 
munkákat.

Kiderült, hogy előző nap - megismerve 
az új elképzeléseket -, a terv ellenzői kész 
helyzetet kívántak teremteni úgy, hogy 
reggel öt óra előtt elkezdték bontani a kö
vet. Gondolták, mire a város a tervet támo
gató vezetői felébrednek, visszavonhatat
lanul folyhatnak az építési munkák.

Még aznap intézkedtem a Tanács és a 
Végrehajtó Bizottság szeptember 17-re 
történő összehívásáról. Közben pedig foly
tak az egyeztetések.

A Városi Pártbizottság első titkárával 
megkerestük a KPM államtitkárát, dr. Áb
rahám Kálmánt, hogy az út felújítására biz
tosított pénzt adja át a kiskörút céljaira. A 
KPM adja át a tulajdonában lévő város
központi utakat - Petőfi Sándor utca - Rá
kóczi út, és a Széchenyi tér - Batthyány ut

ca közötti szakaszokról volt szó - a város
nak, helyette átadunk a KPM-nek máshol, 
a város tulajdonában lévő utakat.

Ábrahám Kálmán percek alatt megértet
te, hogy a döntés Kecskemét életében mi
lyen hatásokat vált ki. Egyértelműen támo
gatta felvetéseinket. Sőt, későbbi támoga
tást is ígért. (További 10 MFt-ot adott a 
KPM 1977-ben a tér befejezéséhez.)

A szeptember I7-i VB és Tanácsülésekre 
a minisztérium és a Megyei Tanács támo
gatásával mehettünk Az előterjesztő én 
voltam , egyértelm ű tám ogatója dr. 
Gajdócsi István - a Megyei Tanács akkori 
elnöke -, Juhász István - a Város főmérnö
ke -, Benkó Zoltán - a VÍZMŰ Vállalat 
igazgatója -, Bozsó Ferenc - a Bács-Kiskun 
megyei Tervező Vállalat igazgatója -, és 
Farkas Gábor - a vállat tervezője -, volt. 
Lehetséges, hogy mások is voltak a sorban, 
de név szerint rájuk nem emlékszem, ami
ért elnézésüket kérem.

döntést.
Mindezért elnézést kérek azoktól, akinek 

ez akkor kellemetlenséget okozott.

Ma már elviselhetetlen lenne a városköz
pontra valamennyi irányból rázúduló for
galom. Sok építészeti és egyéb megoldá
soktól elesett volna a város - az Északi-tér
fal, és a Piramis ház, a Liberté Kávéház, a 
nyári rendezvények -, és nem utolsó sorban 
a gyalogos nem ülhetett volna le pihenni, 
kikapcsolódni, sétálni a főtéren.

Soha nem inogtam meg abban a hitben, 
hogy ez a lépés a város hosszútávú érdeke
it szolgálja. Bízom benne, hogy ma már a 
régi ellenzők is élvezettel nézik a "0 km 
kő"-ről csúszkáló gyerekeket, a pihenő 
nyugdíjasokat, az éttermek teraszain üldö
gélő vendégeket, akik zavartalanul élvez
hetik a nyugalm at árasztó hangulatot. 
Kecskemétnek ezt a kisugárzását nagyra 
értékeli az. ország szakmai közvéleménye, 
de az idelátogató turisták is.

A döntés megszületett, de nem volt kitö
rő lelkesedés. Ha nyíltan nem is, de négy- 
szemközt sokan megfogalmazták aggodal
maikat, és egyet nem értésüket. A döntés a 
következő volt:

1. Legyen a város főtere pihenő park.
2. 1977. május 1-ig kerüljön használható 

állapotba.
3. A kiskörút forgalmát figyelemmel kí

sérve, törekedni kell a minél 
zökkenőmentesebb nyomvonal kialakítá
sára, majd 1980-81-ben a végleges meg
építésére.

Ha a városközpontot keresztező utak fel
újítása megtörténik, 15-20 évig szóba sem 
jöhetett volna a kiskörút és a gyalogos tér 
kialakítása. Vitathatatlan, hogy a félig fel
bontott út egész télen irritálta a város lako
sait, ami az elhamarkodott bontásnak kö
szönhető. Hiába tettük ki több kirakatba az 
újjáépülő tér tervét, az emberek - annyi 
más csalódás után - nem hitték, hogy a vá
rosnak lesz még valaha szép főtere. Irritáló 
volt az addig megszokott út helyett egy lát
szólag hosszabb, komplikáltabbnak tűnő 
utat megszokni. Ezeket az érzelmeiket táp
lálták azok, akik a terv ellen voltak, és be
osztásuknál fogva véleményezhették a

Van még feladat is, - hiszen a kiskörút 
még nem készült el - a lebontásra szánt ga
bona tárházat ma már nem lehet lebontani, 
a szanálások anyagi feltételeit összehason
líthatatlanul nehezebb megteremteni. Az 
akkor épített közvilágítást, padokat, né
hány helyen a kövezetei is - előbb-utóbb - 
fel kell újítani, de bízom a város vezetői
ben, lakosaiban, hogy a meglévő nehézsé
gek ellenére megtalálják a befejezéshez a 
megoldást.

Néhány név, akik munkájukkal, hitük
kel, lelkesedésükkel, nem törődve az akkor 
kétségtelenül többségben lévő ellenzőkkel 
- tettek azért, hogy a tér mai arcát elnyerje: 

Juhász István - főmérnök, Bozsó Fe
renc - BÁCSTERV igazgatója, Farkas 
Gábor - tervező, Mayer Antal - tervező, 
Pálfy Gusztáv - szobrászművész, Benkó 
Zoltán - VÍZMŰ igazgatója és mindazok, 
akiknek nem ju t hely e cikkben, vagy az 
emberi elme gyarlósága, és az idő múlása 
miatt nem írhatók le.

írta:
Gódor József

A szerző ezidőben a 
város tanácselnöke volt

Karácsony előtt már bemerészke- 
dek a lemezboltba. Mennék én ko
rábban is, de akkor csak felbosszan
tom magam a kínálat gazdagsága és 
a pénztárcám tartalma között feszülő 
kibékíthetetlen ellentmondáson.

De az ünnep előtti időszak - az egy 
kicsit más.

Ilyenkor többet megenged magának 
a halandó. Eredendő kíváncsiságom 
folytán nem csupán a mindenfelől 
csábító, divatos relaxációs andalító
kat, nem is a híres filmzenéket, musi
cal-összeállításokat, pop, rock, 
country, house, rap és egyéb kurrens 
csemegéket veszem szemügyre, ha
nem betérek az úgynevezett komoly
zenei részlegre is. (Ez magyar viszo
nyok között egy-leg/éljebb két polcot 
jelent, ha egyáltalán előfordul.) S 
mivel ilyentájt rendszerint Kodály

Zoltán születésnapjáról is meg szok
tunk emlékezni, élénk érdeklődéssel 
figyelem Kodály müveinek CD-kíná- 
latát.

Először is örömmel állapítom meg, 
hogy létezik ilyen, sőt, egészen friss 
kiadású vagy megújított formátumú 
lemezek is találhatók, a "slágerek" 
mellett a kamramüvek és a dalok is 
képviseltetik magukat. Ráadásul 
több CD borítója is f  rissítést jelez: 
ezekről nem az idős Mester szigorú, 
kissé megfáradt portréja néz felénk, 
hanem az élénk tekintetű, életerős if
jú komponista.

Aztán találok egy CD-t, melyről 
nem Kodály néz rám, hanem a Fesz
tiválzenekar legutóbb éppen sztrájk
kezdeményezéséről elhíresült kar
mestere, Fischer Ivein. A CD kísérő
füzetét olvasva először hiányoltam a

magyar nyelvű szöveget, aztán rájöt
tem, hogy ezt a Philips adta ki, s ná
luk még nem szokás magyarul is 
megjelentetni az ismertetőt. Pedig 
érdemes elolvasni Bónis Ferenc kon
centrált gondolatait a Galántai és a 
Marosszéki táncokról, a Háry János 
szvitről. E népszerű tételek mellett a 
daljáték más hangszeres részletei is 
megszólalnak, olykor töredékesen, 
de mégis szemléletesen érzékeltetve 
a még ifjú zeneszerző gazdag fantá
ziáját, gúnyolódásra hajló humorát. 
Érdemes elolvasni a karmester visz- 
szaemlékezö gondolatait, ahog\> fel
idézi Kodály szavait, melyekkel az 
akkor öt éves muzsikus első zongora- 
tanulmányait üdvözölte: "A hangszer 
csak eszköz, szerszám, neked énekel
ned kell!".

S ezen a CD-n énekelnek is. Nem

csupán a hegedűk, a mély
vonósok vagy’ a fafúvósok, 
hanem gyermekek, akik évti
zedekkel később Kodály Ta
nár Úr ének-zene tanítási 
útmutatása alapján ismer
kedtek meg az éneklés, a ze
ne rejtelmeivel. Az énekes és 
hangszeres kultúra legne
mesebb hagyományaiból 
táplálkozó életmű gyöngy
szemei így alkotnak egysé
get, a sokak szerint eklekti
kus, de mégis nagyon jel- 
lemzö összeá11ításban.

Es egy kis kecskeméti aktualitás: a 
lemezen a budapesti Erkel Ferenc Is
kola Magnificat kórusa 
mellett a kecskeméti Ko
dály Iskola Miraculum 
kórus is szerepel (a

Gergelyjárást éneklik), természete
sen Fischer Iván vezényletével.

Irta: Horváth Ágnes

A Kodály-évfordulós megemlékezések sorát december 
21-én 18 órától a Kodály iskolák kórusainak ünnepi 

hangversenye zárja a Nagytemplomban.



Ifjú alkotók

A Katona József Könyvtárban, a 
Gyermekkönyv-napok - számos és 
színvonalas - rendezvényei között ke
rült sor a kecskeméti Képzőművészeti 
Szabadiskola növendékeinek immár 
hagyományos kiállítására, melyet 
Szabó Pál festőművész nyitott meg. A 
sokszínű gyermekprogramok decem
ber 30-ig folytatódnak a könyvtárban!

- Fotók, képek

A Meditres Egészségház idei utolsó 
kiállítását (január 13-ig tart nyitva) és 
amelyen Szilágyi Varga Zoltán fény
képei és festményei láthatók, nagy ér
deklődés mellett nyitotta meg Buda 
Ferenc költő.

Dedikáció

A Szabadság téri Katona József 
Könyvesboltban két író is dedikálta 
könyveit. Orbán Károly (fent) a Bör
tönvilág, Kende Péter (lent) pedig az 
Orvosi Műhibák és a Bank bianco cí
műt. Ez a Postabank botrányt és 
Princz Gábor történetet mutatja be.

A Dán Kulturális Intézet november 
végén rendezte meg a legközelebbi 
együttműködő partnerei számára tél
köszöntő és évzáró rendezvényét.

” A tétlenség a halálom lenne”
Udvardy Lajos belsőépítész

Udvardy Lajos egyik munkája a Gigi szalon. Itt készült róla a kép.

A kecskeméti születésű alkotó hatvanöt esz
tendős, fiatalosan energikus nyugdíjas. Egy 
kevéske szegedi kitérőt leszámítva mindvé
gig a hírős városban élt és dolgozott. Amióta 
nyugdíjas, azóta is "naprakész" a munkában. 
"Tősgyökeres kecskeméti vagyok" - mondja 
önmagáról. Kitűnő mesterekkel dicsekedhet. 
(Hincz Gyula, Borsos Miklós, Németh István 
stb.). Mindenkor elfogult szeretettel beszél 
szívbéli tanítómesteréről, a feledhetetlen em
lékű fotós - filmes- festő Mátis Kálmánról, 
akinek a nevét már utca őrzi Kecskeméten. 
Akinek a segítő keze alatt sok tehetség bonto
gatta szárnyát.

- Kezdettől fogva Kecskeméthez kapcso
lódik az alkotói pályád. Soha nem kíván
koztál el máshova? Nem csábított a sorsod 
sehová?

- Fiatalon rövid ideig Szegeden dolgoztam. 
Azóta itt élek, és már így is marad. Közben 
néha hívtak máshová. Szolnokon például mű
termes lakást kínáltak, s én itt maradtam, ahol 
tizenhárom év után kaptam szövetkezeti la
kást. Nehéz lenne ezt megmagyarázni. Sze
rettem a szülővárosomat és - ha bírálva is - 
szeretem ma is. Ideköt minden: az emlékek, a 
család és a szülők sírja.

- Hány intézmény, középület, üzlet, ven
déglő stb. belső képét formáltad, szépítet
ted eddig?

- Nem tudnám pontosan megmondani, de 
több százat. Leginkább az volt a szép, vonzó, 
izgalmas ebben, hogy szinte valamennyi fel
adat más, sokszor új volt a számomra.

- A hírős városon kívül sok más települé
sen is ott van a "kezed nyoma"...

- Igen. A szekszárdi zsinagógát, a kalocsai 
művelődési központot és a mellette lévő ba
rokk kávéházat említhetem, de mondhatok 
bajai, kiskunhalasi, battonyai és ballószögi 
példákat is. Akkoriban jó híre volt a tervező 
vállalatnak.

- A belsőépítészet része - ha úgy tetszik 
kiszolgálója - az építészetnek. E szakág 
művelője mennyire lehet önálló? Vagy egy
általán lehet-e az?

- Ezt az építésze válogatja. Kerényi József
fel például igazi, termékeny alkotóközösség
ben, jó kapcsolatokban tudtunk dolgozni 
együtt.

- Családi házakat, lakásokat is sokszor 
építettél. Mennyire volt jellemző ez Rád? 
Mennyire volt gyakori?

- Ilyen munkákat eddig - és ma is - csak 
szűk családi körben, baráti kérésre végeztem. 
Olyanok számára, akik ismerik az ízlésemet, 
a felfogásomat. Általában nem jellemző rám 
az ilyesfajta tevékenység.

- Az esztétikai szempontok mellett a

funkció, a célszerűség, a kényelem stb. 
mennyire kap helyet a munkádban?

- Nálam mindig a funkció, a használhatóság 
a fő szempont. Nem a divatos, a "csicsás" 
megjelenés a fontos. Ugyanakkor legyen 
szép, vonzó a környezet.

- Úgy tűnik, mintha a belsőépítész a gene
ráltervező irányító építőművész árnyéká
ban lenne. Sokat dolgoztál együtt Kerényi 
József Ybl - díjas és Kossuth - díjas egyete
mi tanárral. Rátok mennyire volt jellemző 
ez? Gyakran voltak vitáitok?

- Amikor ezt az összetett munkát végezzük, 
gyakran eltérő az elképzelésünk. Ez termé
szetes velejárója a tervező munkának. Ha ez 
vita, akkor vállalom. Igaz, olykor kompro
misszumra kényszerül az ember, ám ez nem 
megalkuvás.

- Kérlek, említs meg néhány emlékezete
sebb épületet, ami közös alkotásnak szá
mít.

- Például Kecskeméten a Tudomány és 
Technika Háza, ahová sajnos, ma szégyen
kezve megyek be. Rossz látni - csak egyet 
mondok -, hogy a műszaki könyvtár helyén 
kilós ruhát, bóvlit árulnak. Szerencsére több 
jó példa is van. A kalocsai Művelődési Köz
pont és Ifjúsági Ház, a szekszárdi Művésze
tek Háza, a Tanyacsárda. De mondhatnék 
több kecskeméti és egyéb példát is.

- Másokkal is dolgoztál együtt. Kikre em
lékszel vissza legszívesebben?

- Sok jó építésszel voltam munkakapcsolat
ban. Többek között Farkas Gáborral, Bahner 
Józseffel és Albrecht Lászlóval.

- A város külső - belső képe rohamos 
mértékben átalakulóban van. Milyennek 
látod, hogyan ítéled meg ezt a változást?

- Én régebben is kritizáltam a városképet, 
egyebek mellett a lakótelepi környezeteket. 
Azóta még lehangolóbb a helyzet. Két példát 
mondok. Még régebben egy - egy épülethez a 
megfelelő anyagot használták, ma már "be
tette a lábát" mindenfelé a mészhomok tégla. 
Sajnos, elhatalmasodott ennek használata. 
Ám van jó példa is ennek az anyagnak a mér
sékelt és szükségszerű alkalmazására. Az új 
levéltár Kecskeméten, amely Bahner József 
nevéhez fűződik. A másik negatív jelenség, 
hogy sok helyen oda is tesznek tornyot, aho
vá nem kell. Ez egyfajta státusz-szimbólum
má kezd válni.

- Az utóbbi időben a hírős városban elké
szült épületek közül konkrétabban megne
veznél olyanokat, melyek szerinted kifogá
solhatnak?

- Sajnos több is van ilyen. A Szalagház 
Nagytemplom felőli lezárása ezek közé tarto
zik. A tervező a sokféle anyag nem célszerű

felhasználásával igyekezett ékeskedni. Ezzel 
késsé - vagy túlságosan - túllőtt a célon. 
Ugyanez a véleményem az Árpád Mozi mel
letti épületről is.

- Az elmúlt évtizedekben sokat voltunk 
együtt. Olyan találkozásra, beszélgetésre 
nem emlékszem, amikor valami miatt nem 
mérgelődtél volna. Ma is így van ez? Ho
gyan látod most az életet, a világot?

- Változatlanul elégedetlen vagyok. A poli
tikáról nem beszélek. Úgysem jut el sehová a 
véleményem. Maradok a szakmámnál és a 
városomnál, ahol sajnos hatványozódik a 
kosz, a szemét, lehangoló az igénytelenség 
tömeges látványa. Nem hiszem el, hogy egy 
ekkora városnak nincs pénze a szépre, tiszta
ságra.

- Ugorjunk vissza kissé az időben. Sokáig 
dolgoztál a tervező vállalatnál, ahol emlé
kezetem szerint általában rossz volt a köz
érzeted. így volt ez, és miért?

- Elarminchárom voltam ott, miközben hét 
igazgató dirigált nekem. Valamennyi ki akart 
rúgni, főleg a kritikai magatartásomért. Volt 
olyan eset, amikor délelőtt fegyelmit, délután 
jutalmat kaptam. Könnyű a következtetés eb
ből. Csak megjegyzem, hogy általában nem a 
legtehetségesebbek a vezetők.

- Hogyan telnek a nyugdíjas éveid, napja
id?

- Nem várom a sültgalambot, nem ücsörgők 
itthon tétlenül. Nem a főtéri nyugdíjas pado
kon töltöm napjaimat. Aki igényes munkát 
végez - és keres -, az megtalál. Nekem szük
ségem van erre, és jó, hogy másoknak is 
szükségük van rám. Én, aki 
tizenhétezerötszáz forinttal mentem nyugdíj
ba, annyi termékeny év után, nem panaszko
dom. Természetesen butikot, kocsmát meg 
ilyesmit nem vállalok, ezek nem az én műfa
jaim. De szívesen csináltam a Gigi Kozmeti
kai Szalont, az Aranyhomok új konyháját, és

ugyanott négy igényes lakosztályt.
- És a közélet, a politika?
- Nem foglalkozom vele. De a városom dol

gai érdekelnek. Sajnos, ma már minden szak
mai téma átment politikai céltudatosságnak.

- Sokan tudják rólad, hogy szeretsz és 
tudsz főzni. Mióta van ez így? És vannak 
kedvenc ételeid? S az, hogy - mint régen - 
ma is gyakran találkozunk piacon, áruház
ban, összefügg a gasztronómiai érdeklődé
seddel?

- Természetesen. És jó néhány munkám is. 
Például az Aranyhomok, a Tanyacsárda, a 
Bugaci Csárda. Ötvenöt éve főzőcskézek. Ez 
a háború alatt kényszer volt, később hobbi 
lett. Nem egyszer ötven, hatvan, nyolcvan 
embernek is főztem.

- Általában hogyan telik el egy napod?
- Leginkább későig olvasok, és korán kelek. 

Ötkor már ébren vagyok. Ha határidős mun
kám van, hatkor a tervezőasztal mellett ülök. 
A tétlenség a halálom lenne. A feleségemmel, 
Éva asszonnyal megosztjuk a házimunkát, s 
olykor a vidéken tanító gyermekünkkel is. 
Jobb, mintha állásban lennék.

- Manapság egyre másra épülnek csoda
házak, paloták, olykor több százmilliós 
költséggel. Ha ilyenre sor kerülne, kivel 
dolgoznál együtt szívesen?

- Ez aktuális kérdés. Tervezünk Kerényivel 
egy kozmetikai szépségszalont. Ez bizonyára 
jót tenne a város arculatának is. Volt munka
társamat, Györgyffy Anikót is szívesen lát
nám a csapatban, akivel éppen közös kiállí
tást tervezünk, Mester és tanítványa címmel.

Remélem, megvalósul. -------------------

Kismamaklub
Kilenc hónap örömteli várakozás és készülő

dés. A boldogságba néha egy kis aggodalom ve
gyül: rendben van-e minden? Nehéz lesz-e vagy 
könnyű, mi történik, mi fog történni, hogyan és 
miért? A kismamában ezer kérdés zsibong, ak
kor is, ha már nem az első gyermekét várja. Jó 
lenne mindent tudni, tisztán látni. A Bács-Kis- 
kun Megyei Önkormányzat Kórházában októ
berben azért indították a kismama-klubot, hogy 
a kérdéseket fel lehessen tenni, s választ kapva 
rájuk, az anyukák minél többet tudjanak meg er-
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ről a boldog kilenc hónapról és a baba születését 
követő első közös hetekről.

A klub ötlete Dr. Godó György professzortól, 
a szülészeti osztály vezetőjétől származik.

- Szerettünk volna olyan, a kismamák számára 
segítséget jelentő, hasznos dolgot elindítani, ami 
nem kerül külön pénzbe, hiszen annak, sajnos, 
nem vagyunk bőviben - mondja a professzor -. A 
kismama-klubhoz nem kellett különösebb anya
gi ráfordítás, csak jószándék és akarat. Az ér
deklődés, úgy hiszem, igazolja, hogy az elgon
dolásjó volt.

A szülészeti osztály első emeletén berendezett, 
barátságos klubszobában eleinte kissé feszélye- 
zettek a kismamák. Aztán egyre inkább felol
dódnak, látva, hogy kérdéseikre érthető, világos 
válaszokat kapnak. Gulyás Jánosné főnővér, 
dr. Horti Tamás szülész-nőgyógyász, Pálfi

Józsefné főnővérhelyettes, Gubacsi Mária, az 
újszülött-részleg főnővérhelyettese minden szót, 
kérdést, nehezen megfogalmazott aggodalmat 
komolyan vesznek, a baba teáztatásától a gyer
mekágyi pszichózisig. Véletlenül sem hangzik 
el olyasmi, mint: ön ezt nem tudhatja, vagy : ez 
nem érdekes, ne foglalkozzon vele! Valóságos 
tanácskozás folyik, orvos, nővérek és páciensek 
megbeszélik, mit hogyan lehet és kell a legjob
ban csinálni. A tudósító közben arra gondol, 
egészen biztos, hogy a láthatatlan hallgatóság, a 
most még "odabent" rejtőzködő emberpalánták 
is érzik azt a kellemesen megnyugtató légkört, 
ami hamarosan kialakul.

- Itt mindenről szabadon lehet beszélgetni - 
mondja dr. Horti Tamás a klubfoglalkozás után - 
Előfordulhat, hogy a kismama nem meri meg
kérdezni a saját orvosát, talán, mert nem akar tá
jékozatlannak látszani, talán nem tudja eldönte
ni, terhelheti-e ezzel az orvost, vagy úgy gon
dolja, fölöslegesen aggodalmaskodónak tűnne. 
Itt bármit meg lehet kérdezni. Igyekszünk érthe
tően, egyszerűen válaszolni, lehetőleg kerülve a 
szakkifejezéseket. Általában nagy az érdeklődés 
a rooming-in rendszer, vagyis a baba-mama kö
zös szoba iránt. Ezt akár meg is lehet nézni. Az 
egy kétágyas és egy négyágyas szobát három 
éve alakítottuk ki, teljesen az előírásoknak meg
felelően. A klubban az apás szülésekre is felké

szítjük a szülőket. A leendő apukának három kö
telező foglalkozáson kell részt vennie, e nélkül 
be sem léphet a szülőszobába. Ez iránt is egyre 
nő az igény, előfordul, hogy párhuzamosan két 
apás szülés is zajlik.

- Úgy tapasztalom, az emberek egyre inkább 
tudni akarják, mi történik velük - véli Gulyás 
Jánosné, akinek érezhetően szívügye a klub - 
Kérdéseket tesznek fel az orvosnak, és ezekre, 
jogosan, választ várnak. Ugyanakkor vannak, 
akik maguk is elég jól felkészültek. A klubot fő
leg azért tartom jónak, mert segít helyre tenni az 
információkat, eloszlatni a félreértéseket, tévhi
teket. A kismamának tudnia kell, milyen élettani 
folyamatok zajlanak a terhesség alatt, fel kell 
készülnie mindenre, adott esetben a rosszra is. 
Jobb, ha tudja, mi várható, és inkább szakember
rel beszélje meg a legkisebb gondját is, mint a 
barátnőkkel vagy a másik ágyon fekvő kisma
mával. A klubfoglalkozások meghatározott te
matika szerint folynak, de rugalmasan alakítha
tó a program, aszerint, hogy ki mire kíváncsi,

milyen kérdések hangzanak el, milyen a hallga
tóság összetétele. Négy állandó szülész-nő
gyógyász és egy gyermekorvos foglalkozik a 
kismamákkal. Bárki bejöhet, nem csak azok, 
akiknek már bent kell feküdniük az osztályon. 
Délelőtt tíztől fél tizenkettőig, délután háromtól 
fél ötig várjuk minden hétköznap az érdeklődő
ket.

A klubfoglalkozás után szedelődzködő kisma
mák egyöntetű ítélete: hasznosan telt a délelőtt. 
Örülnek, hogy eljöttek. Ketten többször is el
mondják, kifejezetten megnyugodtak a kérdése
ikre kapott válaszok hallatán. Ugyanazon a véle
ményen vannak, mint a főnővér: jobb tudni, mi
re számítson az ember.

Az arcok kisimultabbak, mosolygósabbak, 
mint reggel. Az asszonyok mintha máris igye
keznének megfogadni Horti doktor tanácsát: 
nem szabad nyugtalankodni, idegeskedni, örök
ké aggódni. Csak kiegyensúlyozottan, örömmel, 
felkészülten várni a percet, a felejthetetlen talál
kozást. -ma-
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Uj helyzetben a kamarak
Az Országgyűlés döntése értelmében 2000. 

november 1-től önkéntes lesz az eddig kötelező 
kamarai tagság. A kormány szerint továbbra is 
szükség van a kamarák köztestületi jellegére, de 
hatósági szerepet nem kell betölteniük. Leitner 
Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkárával beszélgettünk a vál
lalkozói érdekképviseleti szervezet eddigi tevé
kenységéről és jövőjéről.

- Hogyan élte meg a kereskedelmi és iparka
mara az eltelt öt évet?

- Az 1994. évi XVI. törvény rendelkezett a közjo
gi kamarák megalakulásáról, de a Horn kormány 
nem sokkal ezután visszavonta azokat a kedvezmé
nyeket, amelyek segítették volna a megalakulást. 
Nehéz indulás volt az öt évvel ezelőtti: a vállalko
zók és a kormány közé szorulva, egyetlen fillér ál
lami támogatás nélkül, azzal kellett kezdenünk, 
hogy tagdíjakat szedjünk. A vállalkozók jogosan 
vetették fel, hogy miért is kell nekik fizetniük, ha 
egyelőre nem kapnak szolgáltatást? A tagdíj befi
zetésére a vállalkozókat törvény kötelezte, a későb
bi módosításkor ez köztartozásnak minősült, ami 
adó módjára behajtható. Ez morálisan is erősen be
folyásolta a vállalkozókkal való kapcsolatunkat . 
Minden tagnak nem lehetett egyenként elmondani: 
mi ezt nem így gondoljuk egyébként, de valamiből 
fel kell építeni a kamarát, hogy mindezt szolgálta
tásban visszaadhassuk nekik. Az elmúlt öt évet ez 
a küzdelem jellemezte, és az a fő feladat, hogy mi
közben próbáltuk a tagdíjakat beszedni, igyekez
tünk megfelelni annak az erkölcsi követelmény
nek, hogy a kamara egy általános gazdasági érdek- 
védelmi szerv. Ötéves életpályánkon két szakaszt 
lehet megkülönböztetni. Az első, amikor a klasszi
kus európai kamarai feladatokban kellett tevékeny
kednünk, mint a kereskedelemfejlesztés, külpiacra 
jutás segítése, kontárok kiszűrése, az általános ér
dekképviselet. Majd a nagy változást a közjogi fel
adatok kormány által történő átadása jelentette. 
Mintegy húsz közigazgatási és közjogi feladat ke
rült a kamarákhoz. Ilyen például a taxisengedé
lyek, a vállalkozói engedélyek kiadása, módosítá
sa, megszüntetése. Számos regisztrációs és ellenőr
zési jogkört kapott a kamara. Ezeket a feladatokat 
döntően a minisztériumoktól és a helyi államigaz
gatástól, önkormányzatoktól vettük át, ami az érin
tett szervezeteknek létszám- és üzemeltetési költ
ségmegtakarítást jelentett. A kamarák számára pe
dig a vállalkozók által megfizetett állami feladatok 
teljesítését.

- Ehhez bizonyos feltételeket is meg kellett te
remteni...

- Saját forrásból, a vállalkozói tagdíj befizetések
ből teremtettük meg azt a technikai, emberi, elhe
lyezési, informatikai hátteret, amelyben regisztrál
tan, visszakövethetően tudjuk ellátni ezeket a fel
adatokat. Az említett két szakasz nem válik el idő
ben és tartalmában, mert a közjogi feladatok mel
lett erősíteni kellett az egyéb, segítő jellegű kama
rai feladatokat is. Mint: a tagok tájékoztatása a jog 
szabályokról, az adózásról, a helyi adók feltérképe
zése, a vállalkozók képviselete az önkormányzat-
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okkal szemben, kereskedelmi napok szervezése, 
országos és egyéb pályázatokon való eredményes 
részvétel segítése, és a sor folytatható. Természete
sen azok, akiken segítettünk, mindig kevesebben 
vannak, hiszen több mint huszonhárom ezer tag 
mellett ez igen nehéz dolog. A megyében tizenhat- 
ezer az egyéni vállalkozók száma, ezek nagy része 
kényszerűségből vállalkozik. Érthető módon, más 
szolgáltatásokat igényel a sarki garázs-boltban mű
ködő vállalkozás, mást a közepes, magyar tulajdo
nú cég, megint mást a vegyes vagy teljesen külföl
di kézben lévő nagyvállalat. A kicsiknek minden
napos, jogi, adózási, technikai, államigazgatási, 
üzleti szolgáltatást kell adni, a nagy pedig speciális 
kívánságokat fogalmaz meg. A kamarának körül
belül 400 feladatot kellene ellátnia. E munka feltét

elei ma már megteremtődni látsza
nak. Ez alatt az öt év alatt javult a fi
zetési morál. Nagyon sok cég keresi 
meg a kamarát, nem csak konkrét 
problémával, hanem azért is, hogy 
megismerjék a tevékenységét, az itt 
dolgozó embereket. Az októberi pol
gármesteri-kamarai találkozón az de
rült ki, hogy az önkormányzatok na
gyon szívesen vennék, ha több tele
pülésen jelennénk meg. Ma már Ba
ján, Kiskunhalason, Kiskőrösön és 
Kalocsán működik területi ügyfél- 
szolgálati irodánk.

- Egyes vélemények szerint az Ön 
által is említett kisvállalkozói kör az, amelynek 
nincs szüksége a kamarára: ők a tagdíjat nem tud
ják megfizetni, a kamara pedig igazán nekik való 
szolgáltatást nem tud adni.

- A modell egész Európában, de a világon is úgy 
néz ki, hogy a kamarákat döntően a közepes és 
nagyvállalatok tartják el, de a kicsik használják. A 
mi kisvállalkozóink azonban nem több évtizedes 
vagy éppen évszázados múltra visszatekintő csalá
di cégek, hanem a rendszerváltás után létrejött, 1-2 
személyes, állandó tőke- és forgóeszközhiánnyal 
küzdő, piaci ismeretek nélküli képzetlen vállalko
zók. Nekik kerül a kamarai tagság a legkevesebbe, 
hiszen 1 millió forint árbevétel alatt háromezer fo
rint az éves tagdíj. Ennek többszörösét kapja vissza 
az a kisvállalkozó, aki él azzal a lehetőséggel, hogy 
a saját sorsát irányítsa. A magyar kis- és középvál
lalkozások szorulnak rá a leginkább a segítségre. 
Kétségtelen, nagyon nehéz a bizalom megteremté
se, és ennek alapján a hatékony kommunikáció.

- Az öt év erre kevés?
- Tekintetbe véve, milyen "abnormális" körülmé

nyek között indultunk, azt hiszem, kevés. Két és fél 
év múlva lettek volna a kamarai választások, ad
digra erősödött volna meg úgy a szervezet, hogy 
azokat az utakat is bejárja, amelyekre még nem ju 
tott idő.

- Az öt év alatt sikerült működő kapcsolat- 
rendszert kiépíteni?

- Az európai unióban az egyik legalapvetőbb elv 
a partnerség elve. Mi ilyen alapokon működünk 
együtt a megyei és a települési önkormányzatok
kal, a szakmai érdekképviseletekkel, hatóságokkal. 
S ami a kor legfontosabb üzenete, kívánalma: a fel
sőoktatással. A felsőoktatással a vállalkozók érde
kében a működő gazdaság
nak nagyon szoros kapcso
latban kell lennie. Ennek 
jegyében került sor meg
alapozó beszélgetésre a 
Kecskeméti Főiskola rek
torával, hogy meg tudjuk 
fogalmazni: a megye gaz
dasága hogyan tart igényt 
az oktatás szolgálataira, 
hogyan dolgozhatunk 
együtt a kutatás-fejlesztés
ben, majd az alkalmazás

ban, és hogyan tudja 
ezt viszonozni a másik 
fél. Nagyon nagy fel
adat lesz. Tervezzük, hogy meghívjuk a Kecs
keméten lévő, illetve létesülő nagyáruházak 
vezetőit, megpróbáljuk átlátni a kamara szem
szögéből üzletpolitikájukat, és feloldani az 
esetleg születő feszültségeket. De megkeres
nek bennünket a külföldi befektetők is. E te
kintetben is nagyon fontos, hogy együtt dol
gozzunk az önkormányzatokkal. Az eszköztár
ban, amivel egy város a befektetőket ott tudja 
tartani, nem mindig elegendőek az önkor
mányzatok eszközei, szükség van más szerve
zetekére is. A megyei területfejlesztési taná
csokból a törvénymódosítás következtében ki
maradtak a kamarák. De ha itt olyan új típusú 
együttműködés alakulhat ki, amilyenre a ta
náccsal meglévő több éves, jó kapcsolat alap
ján reményeink vannak, akkor, bár nem szava

zati joggal, de a szakmai érvek oldaláról érvénye
sülhet a befolyásunk a vállalkozók érdekében.

- Milyen jövőt lát a kamarák előtt?
- Ha a jövőképet vázolom, nem kerülhetem meg 

a kormányzatnak azt a törekvését, hogy a kamará
kat, mint kvázi erőkoncentrációkat, gyengítse. Lát
szólagos kedvezményeket adva ezzel a vállalko
zóknak, egy újságcikk kifejezésével élve, "kártya
klubbá" degradálva így a kamarákat. Ha a vállalko
zók felismerik azt, hogy érdekükben áll szövetkez
ni és tömörülni, akkor sokan fognak itt maradni. A 
kamarai rendszer folyamatos megújulására szük
ség van, ez nem vitás kérdés. Valószínűleg nem 
kell hatvanhat kamara, de biztos, hogy kellenek új 
tevékenységek, és jobban kell artikulálni a vállal
kozók érdekeit. Ez a kamarákkal szembeni érthető

elvárás. Miközben tehát a 
tagok száma csökkenni 
fog, ha a kamarai tagság 
nem lesz kötelező, egy 
minőségileg jóval aktí
vabb, kezdem ényezőbb 
társaság áll majd mögöt
tünk. Sokkal jobban tud
juk tartani a személyes 
kapcsolatokat, erősödik a 
párbeszéd, az érdekek 
megjelenése. Erősödnie 
kell a kamara szolgáltató 
jellegének is. A szolgál
tatások egy részét a tagdíj 

fejében, de sokat ingyenesen kell adni, míg mások 
ezeket piaci értéken vásárolhatják meg. Az új alap
szabály lehetőséget adhat, hogy kizárjuk a tisztes
ségtelen üzleti magatartást tanúsítókat, a kontáro
kat, és a kamarai tagság minőséget jelentsen.

A polgármester szerint
Kecskeméten példaértékűen jó  kapcsolatokat 

épített ki a város vezetése a kamarákkal - hangsú
lyozta dr. Szécsi Gábor nemrégiben egy sajtótájé
koztatón. A polgármester úgy vélte, függetlenül a 
kamarai törvény módosításától, ez a kapcsolat 
megmarad, és a jövőben az önkormányzat sok kö
zös programot szeretne megvalósítani a kamarák
kal. Ilyen közös feladatként említette a Kiskun- 
félegyháza-Lajosmizse- vállalkozói övezet kialakí
tását, amelyben az önkormányzatok között a kama
rák lennének a koordinátorok. Az EU-információs 
központot Kecskeméten kamarai és önkormányza
ti összefogással kívánják létrehozni. Kecskemét 
még tud válogatni a nagybefektetők között, mond
ta a polgármester, a kamarák e téren abban tudnak 
segítséget nyújtani, hogy információt adnak : ezek 
a befektetői programok mennyiben kapcsolódnak a 
már meglévő, működő helyi kis- és középvállalko
zásokhoz. Ha vállalkozásbarát önkormányzati po
litikát akarunk folytatni, azt a kamarák nélkül ne
hezen tehetnénk meg - vélekedett dr. Szécsi Gábor.

Hiba lenne egyszerűen
megszüntetni

Beke Mihály egyéni vállalkozó nem pártolná a 
kamarák felszámolását.

- Amikor létrehozták a kamarákat, hiba volt, 
hogy kötelezővé tették a tagságot. Megszerve
ződtek volna kötelező tagság nélkül is, csak más 
szájízzel. Most ugyanígy hibának látom, ha egy
szerűen megszüntetnék őket.

Felépült egy rendszer, amely most kezdene 
igazán működni, most kezdené meghozni gyü
mölcsét a sok befektetett munka, és lehetnének 
a kamarák valóban segítségére a vállalkozók
nak. Ma annak a vállalkozónak, aki talpon akar 
maradni, információkra és szaktudásra van 
szüksége. Aki ezzel nem tart lépést, bezárhatja a 
boltot. A kamarák mindkettőben segítséget tud
nak adni. Az információért és a tudásért fizetni 
kell, ez bizony fájó pontja a vállalkozóknak, de 
csak a tagdíjból ezeket a szolgáltatásokat már 
nem lehetne fedezni. Azt sem lehet elvárni, hogy 
a kamara minden egyes 
vállalkozót külön-külön 
keressen meg.

Az információért az ér
dekeltnek kell odamen
nie, de ott meg is találhat
ja. Azt hiszem, azok a 
vállalkozók, akik felis
merték, mivégre is van
nak a kamarák, nem hí
vei a megszüntetésnek, 
ahogy magam is ellene 
vagyok.

Együttm űködési
konferencia

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Kecskemét önkormányzata, a Magyar Befektetési és 
Kereskedelemfejlesztési KHT (ITD Hungary) - több 
más, befektetésekben érdekelt szervezet bevonásával - 
Romániai Befektetési és Gazdasági Együttműködési 
Konferenciát szerveztek a közelmúltban Kecskeméten. 
Céljuk volt a tájékoztatás a román gazdasági helyzetről, 
a magyar vállalatok tőkekihelyezési lehetőségeiről, va
lamint alkalmat teremteni az átalakuló román gazdaság 
privatizációs eseményeiről.

Dr. Nagy Károly kecskeméti ügyvezető a konferencia szü
netében tájékoztatja dr. Molnár Gábor és dr. Kolozsvári 

Zoltán marosvásárhelyi önkormányzati tanácsosokat 
(mindketten cégtulajdonosok) előző napon Marosvásárhe
lyen kötött üzleti megállapodásiról. Háttérben Sípos Le

vente és Doru Mihai Opriscan a Maros megyei állami pri
vatizációs szervezet képviseletében.

A közel száz jelenlévő között a kecskeméti üzletemberek 
mellett ott volt Sepsiszentgyörgy és Marosvásárhely dele
gációja is, Albert Álmos (jobb szélen) ill. Fodor Imre pol

gármester (második sor közepén) vezetésével.

Opel - kapcsolat

A Gáspár András Szakközépiskolában az autószerelő 
szakmában is egyre kitűnőbb feltételek között folyik a 

képzés. Ezt is jelentős saját erőfeszítésekkel, kapcsolatok
kal érték el. Nem véletlenül érvelt oly meggyőzően Kalics 
Lajos igazgató pl. a KELE legutóbbi összejövetelén is a 

nemzetközi kapcsolatok fontossága mellett. A németorszá
gi testvériskolától most vehették át ezt az Opel motort, 

amely a tanműhely eszköztárát és tanulóik ismereteit gya
rapítja már is.



1923 június 4-én Kecskeméten született Szappanos Ist
ván festő- és grafikusművész. A Báthory utcai családi 
ház bensőséges békéje, a református gimnázium majd a 
kecskeméti jogakadémia volt egyéniségének alakítója, 
Kivételes humanista műveltséggel, természetszeretettel 
megáldott, a jóra és szépre érzékeny fiatalember a világ
háború viharában jogi diplomáját már nem vehette át. 
Mint a Szappanos-família több tagjának, neki is az osz
tályidegenek keserves kenyere jutott az ötve
nes évek elején. 1957 áprilisában került a Mé
szöly Gyula vezette kutatóintézetbe, ahol 
nyugdíjazásáig, 1983-ig grafikusként dolgo
zott. Tucatnál több szakkönyv, sok száz tudo
mányos közlemény illusztrációja bizonyítja 
míves tudását. A Zöldségtermesztési Kutató 
Intézet történetét kódexben örökítette meg.

Középiskolásként Csikós Tóth András (nép
rajzos) volt a rajztanára, majd Molnár Zol
tánt tudhatta mesterének, Bozsó Jánost és 
Baja Bélát tanulótársának. Később Mátis 
Kálmán szabadiskoláját látogatta. Képein az 
ágasegyházi buckák, a Ludas-tó és a kutatóintézet kör
nyéke, későbbiekben a császártöltési halastó - az általa 
meseerdőnek nevezett vidék -, valamint Bükkzsérc mu
tatja magát. Művészi munkája nyugdíjasként csak ki,

tanszékvezető fiával járta a megye művésztáborait (Ti- 
szakécske, Hajós, Kecel, Venránka), tanult és tanított. 
Mesélt, magyarázott a - kecskemétiek már-már elfele
dett ö-s nyelvjárásán - a föstészet rejtelemiről, a táj, a 
felhők, a színek csodáiról.

Akvarelleket és tusrajzokat készített, az utóbbi műfaj
ban több ezer illusztratív rajza született. Az általa képvi
selt műfajokban pedig nem lehetett számára az igen csak 

igen, a nem pedig nem. Tőmondatos egysze
rűsítése az alföldi tájat két sávra redukálta. 
Az Alföld lényege nála a fold és ég kettőssé
gében jelentkezett. Festményein inkább az 
ég, a felhő, a levegő perspektívájában rejlő 
"örök festőiség" a hangsúlyos Rajzaiban vi
szont külön él minden tócsa, minden fűszál, 
minden zsombék, minden hant és göröngy. A 
távoli horizonton megjelenő tanyákat a kör

nyező fák kínai rajzokra emlékeztető fi
nom szövedéke veszi körül. Nevükön szó
lított minden fát és bokrot, a táj volt egye

düli műterme. Tusrajzai mintha sötétebb árnyalatúak 
lennének, egyszerre nosztalgikusak és rekviemhangula- 
túak. 1999. november 22. -én örökre megszűntek számá
ra a világi dolgok, a színek, elment az életében oly any- 
nyira csodált felhői közé.

Szappanos István
1923-1999

Végső búcsúk

Virágok Bozsónak
Virágok - tőled - neked címmel ren

dezett kiállítást a Bozsó Gyűjtemény 
Alapítvány abból az alkalomból, hogy 
felszentelték a Munkácsy-díjas Bozsó 
János nyugvóhelyét a kecskeméti 
Köztemetőben. A kiállítást Bereczki 
Lóránd művészettörténész, a Nemzeti 
Galéria főigazgatója nyitotta meg.

A magyar tudomány Síriusa
Sokasodó, gazdagodó testvérvárosi kap

csolatainkban a szellemi hagyomány meg
ismertetésében az oktatási intézmények 
sokat tehetnek. Ilyen együttműködés jel
lemzi évek óta a marosvásárhelyi Bolyai 
Líceum és a Bolyai-gimnázium gyümöl
csöző kapcsolatrendszerét. December 15- 
e a kecskeméti intézményben a névfelvétel 
óta a matematikus-név
adó ünnepe, ahol jelen 
vannak a testvériskolák 
képviselői is. Arra ké
rem dr. Weszely Tibor 
kutatót, a marosvásár
helyi Bolyai-líceum pro
fesszorát, értékelje, mu
tassa be olvasóinknak a 
Bolyai-életművet. 1802 januárja a magyar 
tudománytörténet új szakaszának kezdete 
több szempontból is... Ám Gauss életében 
is fordulópont ez a dátum.

- Igen. 1802. január elsejét jelzett a naptár, 
amikor a csillagászoknak Gauss számításai 
alapján sikerült újra megtalálniuk a Ceres 
kisbolygót, amelyet az előző évben fedeztek 
fel, de időközben az ég csillagtengerében 
nyoma veszett. Az akkori újságok szinte 
mindenütt Gaussról írtak és a Ceres bolygó
ról, amelyet a nagy német matematikus aján
dékképp adott vissza a tudományos 
világnak... De ebben az évben, december 
15-én más is történt. Ezekben a napokban, a 
távoli Göttingában élő barátja tudományos 
sikerére gondolt Bolyai Farkas is Kolozsvá
ron, amikor János nevű kisfia bölcsője mel
lett elmélkedett a kis emberpalánta sorsa fe
lett. "Tudósíts röviden egy postai levélben, 
mert itt semmihez nem jutok hozzá - írta Ga- 
ussnak - a Ceres pályájára vonatkozó fonto
sabb és szebb számításaidról. Eközben én is 
adtam egy planétát a világnak, de ennek sem 
középpontját, sem pályáját meghatározni 
nem tudom. 1802. december 15-én egy szép 
fiúgyermekkel áldott meg az ég, akik János
nak kereszteltünk... Most is rám mosolyog és 
sírom szélén deres koromra vigaszt ígér, 
egészséges, szép gyermek, vonásai finomak, 
haja, szemöldöke fekete, égő sötétkék szeme 
olykor úgy ragyog, mint két drágakő." Az 
esemény hatása alatt levő apa kisfia arcvoná
saiban fürkészi annak jövőjét. Ki tudja, mik
re gondolhatott akkor Bolyai Farkas, de ne
hezen hihető, hogy éppen arra, amit a kora
beli életkörülmények formáltak. Ugyanis ez 
az életpálya nem sok örömet rejtett magában. 
Ennek itteni felelevenítése nagyon sok időt 
venne igénybe. Elégedjünk most meg azzal, 
hogy ez a tragikus életsors, a maga jelentősé
gével nemcsak a tudománytörténeti kutató
kat, hanem írókat és költőket ihletett a tudós 
életpálya megörökítésére.

- Gondoljunk csak Németh László A két 
Bolyai c. drámájára, Száva István Apa és fia 
c. szép életrajzi regényére, vagy a kitűnő 
versremeklésekre: Babits Mihály, Farkas Ár
pád, Horváth Imre, Kiss Jenő, Mandics 
György, Tóth István, Szőcs Kálmán és 
Lászlóffy Aladár költeményeire. Ugyanak
kor tudományos közéletünk is megemléke
zik ez idő tájt a két Bolyairól, munkásságu
kat értékelve.

- A nemrég elhunyt jeles matematikatörté

nész, Szénássy Barna "A magyarországi ma
tematika története" c. könyvében a követke
zőket írja: "Matematikatörténetünk reform
korát elsősorban a két Bolyai tevékenysége 
határozza meg. Sokan vallják, hogy a Bolya- 
iak előtt igazában nem is beszélhetünk ma
gyar matematikáról. Ez, ami a tudományos 
alkotást illeti, bizonyos mértékig igaz is. E 
téren a két Bolyai nevéhez a fejlődésnek - 
felszínesen nézve szinte előzmények nélküli
nek látszó - robbanásszerű változása fűző
dik."

- A két Bolyai élete és tevékenysége szo
rosan fűződik a Maros-menti városhoz, 
Marosvásárhelyhez, és annak közel négy 
és fél évszázados iskolájához, a Reformá
tus Kollégiumhoz.

- Ennek a tanintézetnek volt közel egy fél 
évtizedig professzora Bolyai Farkas, és egy
kori diákja, János. Ennek az iskolának a sze
rény kis nyomdája tette lehetővé a latin nyel
ven megírt Tentamen és Appendix publikálá
sát. Az apa által írt több mint 500 oldalas 
Tentamenhez fűzött alig 28 oldalas Bolyai 
János által írt Appendix apa és fia együvé 
tartozásának gyönyörű jelképe. Érzékletesen 
ír erről a sajnos már több éve elhunyt buda
pesti Bolyai-kutató,, Sarlóska Vincze Ernő: 
"A Tentamen a sasszárny, amely alól az Ap
pendix né-hány oldalnyi eltűnődése az egek
be röppenhetett, és az Appendix jelentősége 
mentette meg a Tentament, hogy az oly sok
féle gondolati kísérletezés az idők folyamán 
észrevétlenül el ne süllyedjen."

- Az Appendix /Függelék/ tényleg a világ 
matematikairodalma egyik legcsodálato
sabb remekműve?

- Egyedüli munkája Bolyai Jánosnak, 
amely élete folyamán nyomtatásban megje
lent. A többi sem kis jelentőségű. Mindegyik 
eredeti gondolatokat tartalmaz, és csak kéz
iratban maradtak meg, ám több mint tizenöt
ezer oldalt tesznek ki. Ezek feldolgozása 
elég nagy nehézségekbe ütközik, mivel rend- 
szertelen, alkalmi papírlapokra vannak leje
gyezve, hol latin, hol német, hol magyar 
nyelven. De így is, ezek feldolgozásának elő
rehaladtával többet és többet tudunk meg Já
nos szinte korát megelőző eredeti gondolata
iról. így pl., az utóbbi években derült ki, 
hogy az ízig-vérig geométer Bolyai Jánosnak 
komoly aritmetikai kutatásai is voltak, amit

A két Bolyai szobra Marosvásárhelyen

azt az egyik marosvásárhelyi kutató, Kiss 
Elemér hozott nyilvánosságra.

- A több mint száz éve folyó, e dokumen
tumokra alapozó kutatás alapján hogyan 
tudná megfogalmazni, ki is voltaképpen 
Bolyai János?

- Benne tisztelhetjük a matematika új feje
zetének, a modem téreíméletnek a megalapí
tóját, az abszolút geometria kidolgozóját. Ő 
volt a fizika geometrizálása gondolatának 
legelső megfogalmazója. Az euklideszi sík
ban a kör négyszögesítési probléma megol
dásának első kimondója. Hatni honnal egy 
időben a komplex számok algebrai elméletét 
ő írja le először. A komplex számoknak a 
megvilágítója. A topológia jövőbeli kivételes 
jelentőségének megsejtője. Nagyjelentőségű 
műve révén pedig a matematikai logika ké
sőbbi fejlődésének egyik előmozdítóját tisz
telhetjük benne. Több számelméleti problé
ma eredményes kutatója is. De korának 
egyik zenei tehetsége, és virtuóz hegedűse 
volt. Ő a befejezetlenül maradt Üdvtan szer
zője, és legendákat mesélnek róla, mint az 
akkor divatos párbajok legyőzhetetlen alak
járól is.

- Beszélgetésünk elején a csillagokat 
emlegettük...

- A Földről látható csillagos égbolt legfé
nyesebb csillaga a Sirius. Nyugodtan mond
hatjuk, nem csak évfordulón, hogy a magyar 
tudománytörténet csillagos 
egének Siriusa - Bolyai János.

írta
Kovács István

Minden év decemberében kerül sor a kecskeméti Bolyai János Gimnázium Bolyai 
Napok rendezvényeire. A főleg kulturális és sportrendezvények mindig színvona

lasak. Idén a X. Bolyai Kupa Nemzetközi Leány és Fiú Kosárlabda Tornára is sor 
került, melyen új vendégként köszöntötték a testvérváros, Marosvásárhely kö

zépiskolás kosarasait, (képünkön)

Felesége Magdi, fia Gergő és sok-sok kedves barátja búcsúzott el a Kerámia Stú
dióban Hideg Antaltól, nemrég elhunyt kecskeméti költőtől, közéleti embertől.

Emlékét megőrizzük!

Közelmúltban elhunyt Svájcban, Bernben 
dr. Révész László professzor, aki látszólag tá
vol volt szeretett városától, Kecskeméttől, va
lójában ezer szállal ide kötődött, félig mindig 
itthon volt.

Családja kecskeméti, édesapja dr. Révész 
László ügyvéd, kisgazda képviselő (Tildy 
Zoltán idejéből). Ő maga Kecskeméten érett
ségizett, a kecskeméti jogakadémián tanult és 
tanított, járt Kecskeméten 1956-ban az októ
beri forradalmi napokban, majd Nyugatra 
kényszerült, és csak későn jutott haza Kecs
kemétre, régi barátait felkeresve, családját és 
hajdani szőlőbirtokukat, házukat Szikrában. 
(1966-ban szeretettel üdvözölte 
Révész László professzort a kecs
keméti Forrás is.) Jellegzetesen 
közép-európai sors volt az övé: a 
magyar jogász mindig nagyobb 
távlatokban gondolkodott, nyel
veket tanult, így lengyelt is, tanult 
a krakkói egyetemen, a második 
világháborúban katonaként és 
orosz hadifogolyként folytatta 
"emberi tanulmányait" (olykor 
nyelvtudása miatt valóságosan Révész 
életveszélybe került, "mint 1 9 1 6 -  
kémnek" tartott személy). Ha
zakerülve most már a tudományos pályáját 
folytathatta: Budapesten, Eckhart Ferenc ál
lam- és jogtörténeti tanszékén dolgozott, kan
didátus lett, docenssé nevezték ki. Az 1956- 
os forradalomban aktív szerepet vállalt, a pes
ti egyetem Forradalmi Bizottságának elnöké
vé választották, jelentős politikai tárgyalások
ban vett részt, de a forradalom leverése után

még itthon maradt, következetesen vállalni 
akarta forradalmi kiállásának következmé
nyét. Később többször elmesélte, hogy mi
ként távozott az országból. Egy vezető állású 
volt tanítványa titokban figyelmeztette, hogy 
elfogató parancs van ellene, s megmondta, 
hogy még merre tud elmenekülni azonnal Ju
goszlávia felé. Révész László rákényszerült 
hazája elhagyására: Svájcba menekült, a ber
ni Kelet-Európa Intézet főmunkatársa lett 
évekig adott elő a fribourgi, konstanzi, züric
hi egyetemen. Ady versében megrajzolta az 
Értől az Óceánig eljutó magyar ember alakját. 
Révész László is az volt, híres európai egye

temen tanított, de mindig hű ma
radt az "Érhez", Magyarország
hoz. írt a mártír miniszterelnökről, 
Nagy Imréről- Trianonról- a 
szovjet állam elnyomó politikájá
ról, a szocializmusban megnyo
morított sajtóról, a marxizmus - 
leninizmus ideológiai veszélyei
ről, a kisebbségi sorsról Kelet-Eu- 
rópában stb. Nagyon szerette a ke

let - európai feudalizmus, a job- 
László bágyság problémáit. Érdekes 

megemlékezést írt az 1939 és 
1969 közti időkről, frontélmé

nyeiről, fogságáról- Kecskemét harca a be
költözött nemesekkel a 18. - 19. században 
címmel tartotta 1948-ban akadémiai felolva
sását. Kb. 50 könyvet és 300 tanulmányt írt. 
Szeretettel búcsúzunk Tőle, a Kecskeméthez, 
szülőföldjéhez mindig ragaszkodó, európai 
szintű tudóstól, Révész Lászlótól.

Szekér Endre

A most elhunyt dr. Révész László azonos nevű édesapja, kecskeméti ügyvéd, 1939-től kisgaz
dapárti országgyűlési képviselő sírjánál volt kegyeleti megemlékezés - születése 110. Évfor

dulóján - a kecskeméti Köztemetőben, ahol Lezsák Sándor mondott beszédet.



Csillagnéző
A Nap december 22-én reggel éri el a Bak 

jegyét. Ez az ekliptika tizedik szakasza, a téli 
napforduló ideje. Túljutva a Bakon, a Nap 
mind magasabbra emelkedik, s a nappalok 
egyre hosszabbodnak. A 8 óra 44 percre 
(Kecskemétre) készített horoszkóp kezdő
pontja (ascendense) is a Szaturnusz által uralt 
Bak jegyébe esik. A január 20-ig tartó idő
szak fő eseményeit leginkább a Nap és a Hold 
szembenállása (szellem-lélek, férfi-nő, fő
nök-beosztott ellentét), valamint a Vénusz és 
a Mars közötti "veszekedős" fényszög (90°) 
határozza meg. (Ráadásul a Vénusz éppen a 
delelőponton áll, a Skorpió jegyében.)

Kos. Akik a Kos jegy első felében szület
tek, a gyarapodással, pénzkeresettel foglal
koznak erőteljesebben, nekik tehát az energia 
okos beosztására kell figyelniük. A jegy vé
gén lévőknek a közlekedésben, kapcsolattar
tásban lehet leginkább szerencséjük, vagy ha 
az utóbbi területen gondjuk akadt a közel
múltban, az most kedvezően oldódik meg, 
mert a Jupiter már a jobbik oldaláról mutat
kozik.

Bika. A május eleji Bikák életét mostaná
ban tartósan keserítgeti a Szaturnusz. Aki haj
lamos a nyakasságra, a dühkitörésre, s ráadá
sul még vezető beosztásban is van, most két
szeresen legyen óvatos. A feszültség január 
közepétől csökken.

Ikrek. A májusi Ikrek otthonuk rendbetéte
lére éreznek késztetést, a júniusi születésűek- 
nek pedig vagy a gyerekekkel, vagy szerelmi 
életükkel lesz gondjuk. Gondolják meg két
szer is, mit mondanak, mert a szóbumeráng 
visszatér, és nem biztos, hogy el tudják kap
ni.

Rák. Akik a Rák jegy első szakaszában szü
lettek, azoknak most a táplálkozásra kell 
ügyelniük, de az öltözködésre is, mert köny- 
nyen megfázhatnak. A Nap és a Hold szem
benállása (Id. fent) leginkább azoknak a társ
kapcsolatát érinti érzékenyen, akik július 11 - 
15. között születtek.

Oroszlán. Az Oroszlánok egy része is a 
társkapcsojattal küszködik. Sorszerü, szinte 
irányíthatatlan és váratlan események tarkít
hatják az életüket. A legjobb megoldásnak az 
látszik, ha nem akarják erőszakosan és maka
csul átvenni a kormánykereket. Az ilyen vál
ságot az idő oldja meg.

Szűz. Az augusztusi Szüzeket a mostani 
konstelláció nem érinti érzékenyen, a szep
temberiek (különösen a hónap elején szüle
tettek) viszont átélhetnek néhány misztikus 
élményt, ami a racionalitáshoz, rendhez szo
kott Szüzeket erősen meglepi. Nem tanácsos 
engedni a belülről érzett változtatási kény
szernek.

Mérleg. A Mérleg jegyűek részben osztoz
nak a Szüzekkel a misztikumban, de rájuk ke
vésbé hat válságosán. Kedvez ez az időszak a 
szexualitás mélyebb átéléséhez. Akik a jegy 
utolsó harmadában születtek, inkább világné
zetüket csiszolgatják. Utazás esetén halaszt- 
gatásra, akadályokra lehet számítani.

Skorpió. A november 10-13. között szüle
tett Skorpiókkal előfordulhat, hogy érzelmi
leg elkötelezik magukat. Óvakodniuk kell vi
szont attól, hogy a friss kapcsolatot azonnal 
próbára tegyék, vagy siettessék az események 
kibontakozását. Rájuk hat leginkább a Vé
nusz és a Mars fentebb említett feszült viszo
nya..

Nyilas. A novemberi Nyilasok céljaik meg
valósításán fáradoznak, a decemberiek 
ugyanehhez igyekeznek támogatókat szerez
ni. Szóban és írásban makacsul minden fegy
vert bevetnek ennek érdekében, de ez a hónap 
inkább a válságokat hozza a felszínre. Gond 
lehet a baráti kapcsolatokkal.

Bak. A Bakok nagy része okosan teszi, ha 
önként visszavonul, mert számukra ez az idő
szak nemigen alkalmas a csapatmunkára, in
kább a pihenésre, feltöltődésre, meditációra. 
Aki viszont a jegy utolsó harmadában szület
tek, most megmutathatják igazi énjüket és ké
pességeiket.

Vízöntő. A januári Vízöntők hajlamosak 
mostanában az álmodozásra. Közülük sokan 
csalódhatnak, vagy maguk próbálnak meg 
csalni. A február elejiek viszont telítődnek 
akaraterővel, de hirtelen harag is fakadhat 
ugyanebből az energiából. A célhoz csak a tü
relem vezet most el, nem a makacs erőltetés.

Halak. A H alakat a pénzügyek foglalják le. 
Lesz, aki gyökeresen szeretné megváltoztatni 
anyagi körülményeit, de előbb le kellene küz
denie emiatti szorongását. Különösen azok 
számítsanak nehézségekre, akik március 1- 
10. között születtek. L. A.

Olimpiai sportág lesz a búvárúszás?
Ebben az évben ünnepelte 31. születésnapját a kecskeméti búvársport. Viszony

lag "fiatal" kora ellenére igen eredményes és eseménygazdag múltra tekint vissza. 
A sportág születésének körülményeinek kutatásához nagy segítséget nyújtott szá
momra a tavalyi kerek évforduló alkalmából megjelentetett "Bács-Kiskun megyei 
búvársport krónika" című válogatás, amely Banczik István és Ludvigh Zoltán 
gyűjtése. Ebből a kiadványból megtudhatjuk, hogy itt kecskeméti homoktengeren 
hogyan teremtette meg a búvársport alapjait Antalfalvi Márton, egykori hajós, a 
Kecskeméti Konzervgyár dolgozója. A legnagyobb nehézséget elsősorban az jelen
tette, hogy sem Kecskeméten, sem a környékén nem volt hagyománya a búvár
sportnak. Antalfalvi Márton érdeme, hogy 1967-ben megalakulhatott a Kecskemé
ti Kinizsi Víziklub. 1968-tól a hivatalos országos bajnokságok kezdete, a kecskemé
ti fedett uszoda megépülése egyre inkább a versenyzés felé vonzotta az amatőr, vál
lalkozó kedvű búvárokat. A versenyek aztán sikereket hoztak és ezek már megkö
vetelték a módszeres és rendszeres felkészülést. Ez a töretlen lendület jellemzi a 
mai szakosztály munkáját is.

Ludvigh Zoltán, a
Kecskeméti Vízmű 
Búvár Klub vezető
edzője versenyzőként 
először Szolnokon, 
később Szegeden 
úszott, vízilabdázott, 
majd 1974-ben mint 

ús'zóedző jött Kecskemétre. De hogyan lett 
uszonyos és búváredző? Nos, a válasz igen 
egyszerű: amikor idekerült a városba, nem 
volt úszóedzői státusz és helyette azt tanácsol
ták, próbálja meg a búvárokkal. így indult 
edzői pályafutása. Annak ellenére, hogy ő ma
ga sohasem versenyzett ebben a szakágban, 
egy életre elkötelezte magát a sportág mellett. 
" Az edző nem is azért van, hogy meg tudja 
csinálni, amit véghez akar vitetni, hanem 
hogy megcsináltassa, amit elgondol." - vallja 
a szakember, akinek kiváló munkájának elis
meréséül 1983-ban mesteredzői cimet adomá
nyoztak. A sportág első mesteredzője. Klub
edzőként világbajnoki helyezett, Európa-baj- 
nok és több száz országos bajnok került ki a 
keze alól.

-Milyen évet zártak 1999-ben?
Az idei versenyévad nem hozott olyan fé

nyes világbajnoki sikert, mint az előző, de ör
vendetes, hogy Juhos Gergely stabilan a fel
nőtt válogatott tagja lett. A lányoknál pedig 
Baranyi Zsuzsán kívül most már Szegény Ág
nesnek is biztos helye van a junior válogatott
ban, Sajnos, mindketten balszerencsés körül
mények között estek el most egy éremtől a ju
nior világbajnokságon, így maradtak a 4-5-6. 
helyek. Viszont mindenképpen nagy előrelé
pést jelent, hogy a szakosztályból nők is részt
vevői lehetnek a világversenyeknek, hiszen 
női versenyzőink utoljára a 80-as években tet
ték ezt.

- Az eredményesség mellett mekkora 
hangsúlyt kap a szakosztályi munkájában 
a versenyrendezés?

Egy 50 méteres fedett uszodával rendelkező 
szakosztálynak mindenféleképpen vállalni 
kell versenyrendezést és mi ennek eleget is te
szünk, évente 3-5 verseny megrendezésével. 
Általában különböző kulturális eseményekhez 
kapcsolódunk, így pl. a Tavaszi Fesztiválhoz, 
a nemzetközi gyermektalálközókhoz. Az or
szágos meghívásos versenyektől a diákolim
piákon át a nemzetközi találkozók szintjéig 
mindent szervezünk. Amit lehet, a gyermeke
ink fejlődése érdekében megteszünk. Tavaly 
mi rendeztük a Klubcsapatok Európa-bajnok- 
ságát, amely a sportág negyedik legrangosabb 
nemzetközi eseményének számít. A verseny 
díszvendége Schmitt Pál, a Nemzetközi Olim
piai Bizottság első alelnöke, a MOB elnöke 
volt. Ez a látogatás nem volt véletlen, hiszen a

bajnokság ideje alatt városunkban tanácsko
zott a nemzetközi szövetség. A nagy kérdés: 
olimpiai sportág lesz-e az uszonyos- és búvár
úszás? A 2004-es olimpiai játékok szervezőbi
zottsága szeretné, ha a NOB felvenné a mű
sorba az uszonyos- és búvárúszást, egy szű- 
kebb, látványosabb programmal. Ennek a 
függvénye a továbblépésünk. Ha bekerülünk, 
akkor egészen más lesz a sportág helyzete, 
megítélése, az elismertségünk sokkal jobban 
felfokozódik. Ha viszont nem kerülünk be, 
akkor minden marad a régiben, akkor küzdeni 
kell tovább.

- Milyen versenyeket terveznek a követ
kező évre?

Nálunk lesz az országos diákolimpia és jö
vőre is rendezünk egy Klubcsapatok Európa- 
bajnokságát, de most szabadvízben, a Szabad
időközpontban. Ez hosszútávúszóverseny 
lesz, Magyarországon még ilyen nem volt. 
Most próbáljuk az ilyen jellegű első versenyt 
megrendezni és ha ez jól működik, akkor sze
retnénk egy hosszútávúszó EB-t, VB-t itt ren
dezni. A nemzetközi szövetség még tavaly 
megtekintette a helyszínt és ideálisnak, főleg 
átláthatónak találta. így minden reményünk 
megvan arra, hogy elnyerjük a rendezés jogát 
és egy világverseny kapcsán Kecskemét hír
nevét tovább öregbítsük.

- Milyenek a sportági feltételek?
Nem teljesen ideálisak, de azt hiszem, sokan 

cserélnének velünk, hogy ilyen körülmények 
között, 50 méteres uszodában edzhessenek. 
Tudomásul vesszük, hogy ezek a lehetőségek 
és ezzel élünk. Hihetetlen nagy segítséget ka
punk a Power Centertől azzal, hogy verseny
zőink ingyen és bármikor használhatják a 
kondicionáló termet, a speciális erősítő gépe
ket.

- Tanítványai közül Juhos Gergely jutott 
el eddig a legmagasabb szintre...

Gergő egy nagyon jó versenyző típus, akar
ja az eredményt és mindent megtesz a sike
rért. Csak a sérülés, a betegség vagy a tanul
mányai jelenthetnek gondot. Már 11 éve dol
gozunk együtt. Érdekes, hogy az ő siker karri
erje egy nagyon nagy sikertelenséggel kezdő
dött, mert gyermek korában az egyik leggyen
gébb úszó volt a gumiuszonnyal. Abban a pil
lanatban, ahogy felvette a nagyuszonyt, rög
tön megérezte a mozgást, versenyt tudott 
nyerni és aztán jött a többi siker. 10 diákolim
piái győzelem, 5 serdülő, 13 ifjúsági, 8 junior, 
2 felnőtt bajnoki győzelem és számtalan kor- 
osztályos csúcs. 1992 óta válogatott. Legfé
nyesebb érmét az 1998-as VB-n, a kolumbiai 
Caliban nyerte, két egyéni ezüstöt és egy 
bronzot váltóban. Érmet vártam tőle, de ezzel 
a teljesítménnyel felülmúlta a várakozásomat.

Viszont az idei év nem úgy sikerült, ahogy 
szerettük volna. Közbeszólt egy vizsgaidő- 
szak és az idegi fáradság rányomta a bélyegét 
az EB-re. 2000-ben Palrna de Mallorcán lesz 
a VB. Az időpont nem ütközik az államvizs
gájával, így bízok a jó szereplésben.

- Hogyan "építkezik" a szakosztály?
Célunk az élvonal, az eredményességre való 

törekvés mellett a folyamatos utánpótlás ne
velés. Így saját nevelésű fiatalokból válogat
hatunk. A legkisebbeknek Juhos Gergely tart 
előkészítő foglalkozásokat. A többiekkel Sá
fár Tamás foglalkozik.

Sáfár Tamás a Kecskeméti Vízmű Búvár 
Klub búvárúszója minden korosztályban nyert 
bajnokságot, válogatott is volt. 1997-től a 
klub edzője. Az utánpótlás nevelésről ő szá
molt be:

1994-ben Pécsen végeztem mint testnevelő 
tanár, majd hazajöttem Kecskemétre. 
Edzősködni szerettem volna és lehetőséget is 
kaptam a szakosztálynál. Először a legkiseb
bekkel, a kezdőkkel dolgoztam. Az alapoktól 
kezdve 5 év után most már kezd beérni a mun
ka. Mind a négy korosztályban vannak olyan 
gyerekek, akik a legjobbak közé tartoznak, 
dobogósok az országos bajnokságokon. Az 
utánpótlás terén egy megbízható folyamatos
ság alakult ki.

- Kikre a legbüszkébb tanítványai közül?
Két nemzetközi 

szintű versenyzőre.
Mindketten nagyon 
reménytkeltőek. Az 
egyik Szegény Ági, 
aki a gyógyászoknál 
kezdett gerincproblé
mái miatt Molnár Il
dikó keze alatt és 
most már olyan szé
pen rendbejött, hogy 
a felnőtt mezőnyben 
is megállja a helyét.
Rettentő céltudatos, 
néha inkább vissza 
kell őt fogni. A Bá
nyai Júlia Gimnázi
umba jár és kitűnő 
tanuló. Idén elnyerte 
a Magyar Köztársa
ság "Jó tanulója - jó 
sportolója" kitüntető címet, amit december 
15-én a Néprajzi Múzeumban fog átvenni. 
Heti 12-13 edzést csinál. Még jövőre is a juni
or korosztályba fog tartozni. A szentpétervári 
EB-re készülünk vele. Számára a minimális 
elvárás az érem. Másik büszkeségünk Baranyi 
Zsuzsi, aki a hosszabb távokon jó és jövőre 
korosztályt vált, a felnőttek között fog verse
nyezni. Számára a VB Palrna de Mallorcán 
lesz és a cél az utazó keretbe való bekerülés. 
Reméljük, hogy Juhos Gergely mellett ő is 
résztvevője lesz a világbajnokságnak. Nagyon 
céltudatos versenyző, csak egy kicsit 
"lelkizősebb" típus, igényli a rendszeres elbe
szélgetéseket. A Lestár Péter Kereskedelmi 
Szakközépiskola végzős tanulója. Érettségi 
után szeretne Kecskeméten maradni és itt 
folytatni sportpályafutását.

- Milyen célokat tűzött maga elé a jövőre 
nézve?

Egyenlőre inkább rövidtávú célokban gon
dolkodom és ezek konkrétan a fenti két ver-

Juhos Gergely

Sáfár Tamás és tanítványai: Baranyi Zsuzsa és Szegény Ágnes

senyzőről szólnak. A kicsik elé őket állítom 
példaképül. Szerintem ez az egyik legjobb 
motiváció számukra. Közöttük is vannak igen 
tehetséges, nagyon jó adottságokkal rendelke
ző gyerekek és néhány nevet ki is szeretnék 
emelni: Tamási Brigitta és Roland, Börönte 
Antal, Krajner Anna, Bogdány Kenéz. Talán 
ők a távolabbi jövő reménységei.

- Akik ezek után esetleg kedvet kapnak a 
búvárúszáshoz, mikor és hol jelentkezze
nek?

A jelentkezésnek egyetlen feltétele van, a 
vízbiztos úszás. Amennyiben ez megvan, az 
egészen kicsiket Juhos Gergely, az idősebbe
ket pedig én várom minden délután a fedett 
uszodában.

írta:
Zsámboki Anna

Sikeres diáksportolók
Már hagyomány, hogy minden év decemberében a Megyei Diák

sport Tanács köszönti a diákolimpiái bajnokokat, az őket felké
szítő testnevelőket, edzőket. Az előző évekhez hasonlóan igen szép 
eredményeket értek el a kecskeméti diák-sportolók 1999-ben: ki
lenc egyéni bajnokságot, nyolc csapatgyőzelmet szereztek meg.

G alam b Istvánná, a 
M DST elnöke köszönti 
az ünnepségre m eghí
vott diáksportolókat. A 
m ár hagyom ányos  
sportünnep m egterem 
tése is az ő nevéhez fű
ződik, tíz éve, hogy min
den év végén sor kerül 
erre a "számvetésre".



Az iskolákért

A Ménteleki Általános Iskoláért Közala
pítvány jótékonysági gálaestet szervezett a 
Kocsis Pál Szakközépiskola dísztermében, 
melynek közreműködői voltak: Endrei 
Judit, Eperjes Károly, színművész, St. 
Martin, szaxofon művész, Vitéz László, 
színművész, Hegedűs együttes, Nefelejcs

Népdalkor, Leskowsky hangszergyűjte
mény, Komonyi Zsuzsa, a Miss World 
Hungary 2. helyezettje, Virág Zsolt, bű
vész valamint a Ménteleki Általános Isko
la tanulói. Adományokat, támogatáso
kat a közalapítvány számlájára be lehet 
később is fizetni: 51700100 - 10006296.

A kecskeméti Rotary klub sikeres 
képaukciót rendezett élénk érdeklődés 
mellett a Katona József Könyvtárban 
a Gordon iskola javára . Felvételün
kön A. Varga Imre képe, amely az el
sők között kelt el.

Máltais karácsony
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat - 

december hónapban a korábbiaknál is 
több akciót, rendezvényt szervez a rá
szorulóknak. A december közepén le
zajlott adományosztások után 22-én

délután a hajléktalanoknak (az ő köz
reműködésükkel) szerveznek műsort, 
24-én pedig a hagyományos Szentes
tére kerül sor a Gondviselés Házában.

Alapítványi közlemények
A Kecskeméti Add Tovább Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány köszöni azoknak, akik adó

juk egy százalékát alapítványunk javára utalták át. Ebből 4853 forint bevételünk volt, melyet fenn
tartási költségeink egy részének fedezésére fordítottunk. Kálmos Éva alapítványi szervező

Az I. sz. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Kecskemét, Ferenczy u. 1.) köszönetét mond 
mindazoknak a kecskeméti polgároknak, akik adományaikkal segítettek abban, hogy a legjobban 
rászorultakon segíthessenek azok eljuttatásával.

A Szívhang Alapítvány, amelynek célja, hogy a rászorultakon segítsen, kéri azokat a kecskemé
tieket, akik személyi jövedelemadójuknak egy százalékát jótékony célra kívánják felajánlani, hogy 
a 18344783-1-03-as adószámra utalják át felajánlásukat.

A Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány évtizedek óta támogatja a különféle fogyatékkal élőket, 
segíti őket abban, hogy felnőttként is megtalálják helyüket az életben. Ehhez a munkához a szemé
lyi jövedelemadó egy százalékával is sokan segítettek. Továbbra is kérik támogatóikat, hogy az új 
esztendőben is gondoljanak gyámolítottjaikra. Az alapítvány adószáma 18340260-2-03.

Minden embertársain segíteni kész embertársunknak boldog karácsonyt és áldásos új esztendőt 
kívánnak a családsegítő dolgozói és az alapítványok kuratóriumi tagjai.

A Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány köszönetét mond mindazoknak, akik az Alapít
ványnak ajánlották fel befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át. A támogatásokat, összesen 
63.387.- Ft-ot koncertszervezésre fordítottuk.

A Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány Sztana Ágnes

2000
Cigány jogvédő iroda kezdte meg mű

ködését Kecskeméten. Létesítéséhez a 
pénzt a kecskeméti székhelyű Cigány Kul
turális és Módszertani Központ a Magyar- j 8 éve é|ek hazugságban,
országi C igányokért Közalapítványtól j 8 éve éJek ezen a vnág0n.
nyerte. Az iiodának az I. sz. Családsegítő j8 £ve figyelem az embereket, ahogyan barátkoznak, veszekszenek, irtják
és Gyermekjóléti Szolgálat adott helyet, a egymást, rakétákat telepítenek egymás kontinenseire, egyezményeket ratifi-
Ferenczy utca 1. alatt. A szolgáltatás in- kálnak, bozótvágó késsel vágják el egymás lábszárát, mindenféle hülye vallási
gyenes, a város egyik ismert ügyvédje jelszavakért gyerekeket mészárolnak le, hogy aztán a fejükkel focizzanak, fi-
csütörtökönként 14-16 óráig várja az ügy- gyelem őket, ahogyan újszülött csecsemőiket kukákba dobálják, esetleg kutak-

ba, vagy ahogyan kéthónapos nevelt fiukat büntetésből halálra verik, figyelem 
őket, ahogy lopnak, csalnak, kamerák előtt vigyorogva hazudoznak, és csak 
azt nem csinálják, amit mondanak.

18 éve figyelem a barátaimat, ahogy kedvesen az arcomba mosolyognak, az
tán durván hátbarúgnak.

18 éve figyelem anyámat, aki keményen küzd értem, és apámat, aki meg sem 
próbálja.

18 éve figyelem a családomat, ahogy folyton marakodnak valamin, mindig 
valami egészen kicsinyes, lényegtelen dolgon, figyelem, ahogy a kapcsolataink 
lassan névlegessé válnak, ahogyan a család szó 

lassan már nem lesz más, csak semmitmondó szociológiai fogalom.
18 éve figyelem magamat, ahogyan szánalmasan hánykolódom ebben a 

konfuzionált tengerben, ahol amerikai gimnazisták géppisztollyal mészárolják 
egymást, és nem találom a partot, pedig keresem, esküszöm, keresem!

feleket.

December 4-én tartotta évzáró mű
soros összejövetelét a Bács-Kiskun 
megyei írók és Költők Baráti Köre, 
ahol megemlékeztek most elhunyt 
egyik alapító tagjukról, Lakatos Jó
zsef Béla tiszakécskei parasztköltőről 
is.

A Szórakaténusz Játékmúzeum és
Műhely állandó és időszaki kiállításai 
2000. január 1-től március 12-ig nem 
látogathatók. A játékkészítő és kéz
műves műhely 2000. január 1-től már- ~&/o" ' f i  U f I 1 ' . ... ., _ . J 18 eve figyelem, ahogy figyelnek, es nem értik, hogy nem ertemciUS 12-ig csak az allando, hétközi
csoportokat fogadja. A farsangi Aprók
tánca időpontjai: 200. február 5. és 19. 
(szombat) délután 15.30-17.00 óra.

K osztaraj zok

Január harmadikán reggel a buszon, egy állóhelyért kézitusát vívva ugyan
úgy az arcomba fognak böfögni, ahogyan szoktak, és Én ismét megállapítom 
majd: paprikás kolbász.

Izraelben 5760 van.
2000 nem jelent semmit.

Koszta György (képünkön munka 
közben) kecskeméti karikaturista raj
zaiból tekinthettek meg kiállítást a 
színházlátogatók és az érdeklődők a 
Katona József Színházban.

Új fotótárlat
A kecskeméti Magyar Fotográfi

ai Múzeumban nyílt meg - és te
kinthető 2000. február 20.-ig - 
Vydareny Iván (1887 - 1982) épí
tész, festő, fényképész kiállítása. 
1920-tól a második világháborúig 
a magyar művészfényképezés vi
lágszerte ismert egyénisége volt.

Tóth Imre Juhász István

November havi lapszámunk első ol
dalán bemutattuk olvasóinknak a Pi
linszky díjjal idén kitüntetetteket. Saj
nálatos módon felcserélte a szerkesztő 
Tóth Imre és Juhász István portréját. 
Az érintettekről ezúton kérünk bocsá
natot, a tévedést tudtunkra hozóknak 
pedig köszönjük a segítő szándékot. A 
"helyesbítést" itt adjuk közre:

A szerkesztőség postájából
A szó jogán

Manapság mind több helyen hallunk 
korm ányunk népszerűségvesztésről. 
Szonda Ipszosz, Kovács László vezette 
szocialista párt, Magyar Bálint vezette 
SZDSZ kórusban fújják a fideszes kor
mány bukását, népszerűségének csökke
nését.

Miért tehetik ezt? van erre erkölcsi alap
juk?

szegény nyugdíjasok, könnyű őket félre
vezetni. Horn Gyula megígérte a 22-23%- 
os nyugdíjemelést, az más kérdés, hogy 
hányszor és milyen mértékben emelte vol
na az árakat közben. Lehet, hogy a 22%- 
ból 2% se lett volna. De hát jobban hang
zik valami nagyot mondani.

Rossz minden, rossz a gazdaságpolitika, 
a nemzeti ékszerek és szimbólumok a na
cionalizmust szítják, ellene mondanak a

proletár internacionalizm usnak. Hogy 
mennyit ér és mit jelent a magyar népnek 
ez a koronázási jelvény nem érdekli őket.

Egyre felháborítóbb ez az aknamunka 
olyanok részéről, akik úgymond a tükörbe 
sem mernének nézni, hogy elődeik mit 
műveltek. Becsületes magyar hazafiakat 
juttattak az akasztófára még MSZMP-s 
éveikben. S ki volt a legharsányabb a 
kommunisták szidalmazásában 1989-ben? 
- az SZDSZ. Majd szembe köpte magát és 
csatlakozott látszólag ádáz ellenségéhez, 
az MSZP-hez.

Kedves MSZP, SZDSZ, hiába minden 
fáradságuk, hiába próbálják manipulálni a 
magyar embert, a média uralom még nem 
minden. Nem hiszem, hogy van többé 
olyan magyar, akinek már egyszer kinyílt 
a szeme, és nem szándékozik azt többé be
csukni.

Dr. Burián Miklós

Emléktábla őrzi

A magyarsága miatt a Rákosi önkény- 
uralom idején életfogytiglani fegyházra 
ítélt Kosztolányi Károly "Emlékezéseim a 
bölcsőtől a sírig" címmel könyvet adott ki. 
Édesapjával, József bátyjával és a volt ba
jai cserkész társakkal együtt az ötvenes 
évek elején gyakran összejöttek és az ön
kény megváltoztatásának lehetőségeiről 
beszélgettek.

A könyvecske egyik fejezete "A kecske
méti pincebörtönben" címet viseli és leír
ja, hogy az ÁVH fogságában milyen em
bertelen módon sanyargatták a magyar ha
zafiakat, amiért a szebb és jobb magyar jö 
vőn álmodoztak. Szenvedő testvéreink ez
alatt is megőrizték hitüket, emberi tartásu
kat és nem adták fel a reményt, hogy nem
zetünk elnyeri függetlenségét és a zsar
nokság megbukik.

Szenvedésüknek nagy része volt abban, 
hogy hazán felszabadulhatott a rabságból!

A könyv a Kéttemplom-közi KLADO 
könyvesboltban szerény áron kapható.

Az 1945-56 között kivégzett hazafiak 
nyáron a Petőfi híd budai hídfőjénél fel
avatott emlékművén olvasható az 1953- 
ban kivégzett Kosztolányi József neve is, - 
többszázad magával.

dr. Tiborcz Csaba

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

Lapzárta: 10-én, megjelenés 20-án

írta:
Braunitzer Gábor

Petőfi Szilveszter
Már két éve, hogy a Petőfi-emlékévek nyitó

rendezvénye okán Kiskőrösön egész éjszakát 
betöltő kulturális programot szerveztünk a köl
tő születésére emlékezve a Petőfí-szilveszterre. 
A Petőfit tisztelők - tanárok, irodalomtörténé
szek, muzeológusok, előadóművészek, társada
lomtudósok, sőt országosan ismert és helyi po
litikusok - az ország legkülönbözőbb pontjairól 
jöttek el Kiskőrösre. Sok esetben nem is egye
dül. Programajánlat: - 15 órától érkezés a Pető
fi Szülőház és Emlékmúzeumhoz, utána kiállí
tás megnyitó, majd - Este dokumentumjátek 
Petői! Sándor és Jókai Mór barátságáról és Pe
tőfi - versek, megzenésített dalok. - Éjfél után 
köszöntőt mond Pomogáts Béla, az írószövet
ség elnöke. Érdeklődni a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeumban lehet, 6200 Kiskőrös, Petőfi 
tér 5. Tel./fax: 78/312-566

Fényképcsere
bocsánatkéréssel

Beavatás

Beavatás címmel kezdődött és foly
tatódik tíz részben Czakó Gábor író, 
esztéta előadássorozata a Nemzetközi 
Kerámia Stúdióban. A kéthetente, csü
törtökönként ötkor kezdődő előadások 
következő időpontja: január 20. Címe: 
Csontváry, avagy a tudás hatalma. 
Következő előadás: február 3.: 
Náciszocihollyreál.

Az előadások szerkesztett közlését a 
következő lapszámunkban megkezd
jük.

Köztér az interneten
Lapunk az interneten!

A http://www.kecskemet.info.hu 
címen találhatják meg. E-mail-en is 
várjuk Olvasóink véleményét, hoz

zászólását és írásait. 
"Emilünk”:

kozter@kecskemet.info.hu
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