
Kedves
Olvasó!

Harmadik évfolyamát kezdi a Köz
tér. E sorokat január huszonegyedi
kén vetem papírra, de máris sokan 
érdeklődnek, miért nincs már utcán 
az újság, hiszen elmúlt húszadika!

Ennél örömtelibb reklamációt nem 
kívánok senkinek... Addig húztuk - 
halogattuk a döntést a hónapfordulón 
való megjelenésről, míg a Tisztelt Ol
vasót elfelejtettük róla időben értesí
teni. Ezért most kérünk elnézést. Sok 
kedves és fontos együttműködő intéz
mény havi tervezési és munkarendjé
hez való jobb igazodás a fő oka ennek 
a változásnak. Amit még idén kicsit 
változtatni szeretnénk: a gazdaság, a 
reálszféra ügyeiről, a politikai sal
langoktól minél inkább mentesített 
közéleti kérdésekről többet, mélyeb
ben, sokoldalúbban és kritikusabban 
tudósítani. Szeretnénk több olvasói 
észrevételt is közreadni, ha megtisz
telnek soraikkal, ötleteikkel. Minden 
véleményre nyitottak vagyaink - de 
egyet ne kérdezzenek, és ne kérjenek 
számon rajtunk, mert a "csak"-on kí
vül továbbra sincs rá épkézláb vála
szunk: mi ez a naiv hit és elszánás

bennünk, hogy a jó  dolgokra is kiván
csiak az emberek, a kecskeméti újság
olvasók?

Haladtunk egy picit a korral úgy is, 
hogy néhány hónapja lapunk rákerült 
az internetre és emailen is elérhetők 
vagyunk.

Ami lényeges változás még a lap 
házatáján, hogy az a szellemi kör - 
nevezetesen most éppen közülük hu
szonhaton - akik személyükben és írá
saikkal eddig is leginkább támogat
ták az újságot, megalakították, meg
alakítottuk a KÖZTÉR Kulturális 
Egyesületet.

Az Egyesület célja kiterjeszteni és 
segíteni mindazokat a törekvéseket és 
szellemiséget, amit a lap felvállalt. A 
későbbiekben - a bírósági bejegyzést 
követően - erről bővebben is írunk és 
természetesen újabb tagokat is vá
runk majd.

Köszönjük a barátság és szeretet 
ünnepi jókívánságokban megnyilvá
nuló többtucatnyi írásos, személyes 
és telefonon keresztüli megnyilvánu
lását, melyet most ezúton viszonzunk.

Békés, boldog új évet 
kíván:

Kerényi György

Orbán Viktor az imahéten
Az ökumenikus imahét az egy

házi iskolák diákjainak közös 
imanapjával ért véget Kecskemé
ten, a református templomban. A 
tizedik alkalommal rendezett ese
ményen díszvendégként Orbán 
Viktor miniszterelnök is részt 
vett, és előadást tartott a 
másfélezres hallgatóság előtt. Or
bán Viktor hangsúlyozta, hogy 
nem miniszterelnökként szól, in
kább mint magánember szeretné 
megosztani gondolatait a diákok
kal hazáról, kötelességről, a sza
badság értelmezéséről, s arról, 
mit vár el az ország azoktól a fia
itól és lányaitól, akik egyházi is
kolában tanulnak. A XX. század 
még nem adott fiatal generáció
nak olyan esélyt és lehetőségeket, 
mint ennek a mostaninak -mondta 
a miniszterelnök, s azt tanácsolta 
az iljaknak: beszélgessenek szü
leikkel, menjenek el megismerni 
a világot, de amit tanulnak, itthon 
kamatoztassák. Őrizzék meg éle
tük végéig azt az erkölcsiséget és 
lelki tartást, amit az egyházi isko
lákban kaptak. Ezzel teszik a leg
nagyobb szolgálatot hazájuknak - 
mondta előadása végén a kor
mányfő.

A  M AG YAR K ULTÚRA N A PJA N

Kölcsey Ferenc születésének napja adja az évenként 
visszatérő alkalmat arra, hogy a Magyar Kultúra Nap
jaként országszerte megemlékezzünk a Himnusz köl
tőjéről. Az önkormányzat január 19-i ülése ez okból is 
kezdődött a szokottnál ünnepélyesebben, a Kodály Is
kola Aurin leánykara Durányik László vezénylésével 
megintegyszer lélekemelő szépséggel ajándékozta 
meg a város elöljáróit, és az ünnepségre összejött kö
zönséget. Dr. Szécsi Gábor polgármester Kölcseyről 
szóló előadásában kiemelte, hogy a Himnusz költője a 
magyar kritikai gondolkodás megteremtője volt, aki 
Berzsenyit, Csokonait is kemény kritikával illette. De 
ugyanolyan erkölcsi keménységgel kritizálta korának 
tehetetlen politikusait is, nem kevés ellenséget szerez
ve magának. Gulyás Beáta az Ó-magyar Mária sira
lom megszólaltatásával a versköltészet első fennma
radt gyöngyszemét mutatta fel, mely az évszázadok

távlatából is elbűvöli a mai kor emberét. Ezt követően 
kitüntetések átadására került sor.

Dr. Szabó András a GAMF főigazgatója a Kecske
mét Felsőoktatásáért, Józsa Katalin, a Kecskeméti If
júsági Otthon igazgatója a Kecskemét Közművelődé
séért, Fekete Béla, a Lánchíd utcai iskola megbízott 
igazgatója, valamint Ujhidy Tibor a Kecskemét Sport
jáért kitüntetésben részesült.

Dr. Szabó András Fekete Béla

Józsa Katalin

Ujhidy Tibor
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Kecskeméten. A nevezetes tár
sasági eseményt, amely a báli 
szezon nyitánya, idén is a Ka
tona József Színházban tartot
ták. A polgármesteri hivataltól 
kapott tájékoztatás szerint a bál 
bevétele összesen mintegy hét 
és fél millió forint lett. A költ
ségek öt-öt és fél millióra rúg
nak, így a jótékonysági célú 
rendezvény tiszta bevétele két 
millió forint. Ez a Városi Szo
ciális Alapítvány kasszájába 
kerül, és a szociálisan rászoruló 
családok gyermekeinek isko
láztatására fordítják majd. 

(ízelítő a 3. oldalon)

Ez a "harc" lesz a végső?

A 2000. január elsejével Kecskeméti 
Főiskola néven - három helyi főiskola 
egyesülésével - létrejött intézmény új 
vezetőit mutatjuk be, akiknek munká
jához mi is sok sikert kívánunk: dr 
Sztachó-Pekáry István rektor 
/jobbról/, dr. ITorváth Ágnes és dr. 
Boza Pál rektor helyettesek. A karokat 
az eddigi főigazgatók vezetik tovább
ra is.

A Magyar Köztársaság Miniszterel
nöke dr. Horváth Ágnest - 1999. de
cemberében, még mint a Tanítóképző 
Főiskola főigazgató-helyettesét (aki 
egyébként pedig lapunk állandó mun
katársa is) - főiskolai tanárrá nevezte 
ki. Gratulálunk!

Nyilván csak rosszindulatú városházi fo
lyosói pletyka, hogy az oktatás ügyét sokszo
rosan bizonyítottan szívügyének tekintő al
polgármester azt találta volna mondani az 
autista gyerekek szüleinek megyei napilap
ban közzétett elhatározásáról tudomást sze
rezve - miszerint nevezettek az 
ombudsmanhoz kívánnak fordulni az "eső
emberkéket" ért sorozatos önkormányzati 
jogsértések miatt -: "Ha harc, hát legyen 
harc!" Bizonyára ugyanígy nem mondta azt 
sem. hogy a szülők e hadüzenetnek minősü
lő lépése miatt most már ő is ellenfelének te
kinti az autisták érdekeiért szövetkezőket.

Már csak azért se mondhatta, mert egy, a 
szóban forgó - mégoly csekély létszámú - 
populáció nevelődéséért is felelős közéleti 
személyiség egyszerűen nem mondhat ilyet. 
Még nem-hivatalos minőségében sem.

Sajnos ezek a nyilvánvalóan minden alapot 
nélkülöző híresztelések mégis eljutottak az 
álhírekben hátrányosan érintett személyek
hez, az autista gyerekek szüleihez is, akik - 
persze tévesen - az alpolgármester ügyük 
iránt tanúsított (vagy legalábbis általuk an
nak vélt) érdektelensége egyenes folyomá
nyaként hajlamosak értékelni az eredendően 
hamis információt.

Kifejezetten neheztelnek például városházi

emberünk - szintén állítólagos - kijelentése 
miatt, mely szerint ők (mármint a szülők) ér
zéketlen perszónák lennének, amiért is ma
kacsul ragaszkodtak delegációjuk napokkal 
korábban egyeztetett hivatali meghallgatásá
hoz, holott a megbeszélt időpontban az al
polgármester úrnak emberileg valóban mél
tánylandó, magántermészetű elintéznivalói 
lettek volna. Ám sajnos - mint hírlik - közbe
jött sürgős elfoglaltságát a város kettes szá
mú fő-tisztségviselője csak negyedórányi 
előszobáztatás után közölte a szülő-delegáci
óval, melynek tagjai így, kellően felpapriká- 
zódva, mégis úgy döntöttek: az ő magánter
mészetű elintéznivalójuk - saját csemetéik, a 
városbeli autista gyerekek tíz éve tologatott 
problémája - is érdemelhet még negyedórá
nyi alpolgármesteri percet.

A többszörösen rossz ómennel indult röp- 
tárgyalás így természetesen mindkét fél 
számra a kielégiiletlenség okozta fájó csaló
dással zárult. Ennek okán a szülők valóban 
elkezdték összegyűjteni annak a több kilónyi 
dokumentumnak - a polgármesteri hivatal il
letékes osztályai által az utóbbi tíz évben be
kért jelentésnek, helyzetelemzésnek, peda
gógiai programnak - a másolatát, melyekkel 
mindennél ékesebben bizonyíthatják: ők és a 
gyógypedagógus szakemberek mindent

megtettek, hogy hozzásegíthessék a soros 
önkormányzatot a probléma leghatékonyabb 
megoldásához.

Úgy döntöttek: nem hajlandók az idők vé
gezetéig beletörődni abba, hogy minden kor
mány- és helyi önkormányzat-váltás után a 
nulláról kell kezdeniük a harcot azért, ami 
gyermekeiknek a politikai kurzusoknál rela
tíve tartósabb hatályú törvények szerint jo
gosan járna. Az a fixa ideájuk, hogy párt-, 
kormány- és helyi erőviszonyoktól függet
lennek kellene lennie annak, hogy egy város 
teljesíti-e a területén lakó gyermekek - akik 
ez esetben éppenséggel autisták - oktatása- 
nevelése tekintetében a hatályos jogszabály
ok által előírt kötelezettségeit.

Ami ugyanis ez ügyben eddig történt, az - 
az érintettek visszaemlékezései szerint - csak 
és kizárólag Kecskemét aktuális polgármes
terei, alpolgánnesterei, illetve elhivatott hi
vatalnokai jóindulatának volt köszönhető.

A sors különös szeszélye folytán - pro és 
kontra - a főszerep valahogy mindig az alpol
gármestereknek jutott. A (mellesleg ős- 
fídeszes) Hideg Antal még képes volt elza
rándokolni Győrbe is, hogy saját szemével 
győződjék meg az ország első vidéki autista- 
iskoláinak akkori legjobbjában: tényleg igaz, 
hogy e speciális nevelés minden egyes fo
gyatékosra egy-egy felnőtt - tanár, illetve 
gyermekfelügyelő - közreműködését feltéte
lezi. A Bohács József által fémjelzett négy 
évben - mint azt második alpolgármesterünk

egy ízben szélesebb nyilvánosság előtt is 
hangoztatta ha el akartak érni valamit, már 
ügyesen lobbizniuk volt tanácsos a fogyaté
kosoknak saját érdekeikért.

Sárközi alpolgármester meg most már 
egyenesen abba a rosszhírbe keveredik, hogy 
ellenfeleinek tekinti a sérült embereket...

Ezekre a koholmányokra - úgy is, mint az 
áldott emlékű Hideg Anti eszmetársa - nyil
ván maga sem reagálhatna másképp, mint 
hogy mindez szándékos 
csúsztatás, ostoba rosszin
dulat. Amit mindennél meg
győzőbben cselekedeteivel 
fog megcáfolni.

Akárki meglássa!

írta: Szabó Klára L

A kecskeméti autista gyerekeket nevelő szü
lök és pedagógusok hálásan köszönik mind
azok adományait, akik tavalyi 1%-ukról ala
pítványuk javára rendelkeztek. Tisztelettel 
kérik, hogy támogatóik idei adóbevallásuk 
készítésekor se feledkezzenek meg a 
jógyatékostársadalmon belül is hátrányos 
helyzetű autistákról, s ismét ajánlják szemé
lyi jövedelemadójuk I %-át az "esőember- 
kék" oktatásának javára.

Az Autisták Oktatásáért Közérdekű Alapít
vány adószáma: 13340112-1 -03



Barbi, a konzumidióta
A kérdésre, amit minden ember feltesz magának: ki vagyok, hol vagyok, nekem az 

a válaszom, hogy a gazdaságkorban vagyunk. Akárhogy nevezzük a régi korszako
kat, azok mind vallási korszakok voltak. Mindben az emberek rosszak voltak, de 
igyekeztek jók is lenni. Az élet-programhoz tehát hozzátartozott az is, hogy jók le
gyenek. Valamennyi vallás tulajdonképpen egy kísérlet arra, hogy helyreállítsa a 
kapcsolatot istennel. Az első kor, a mítosznak a kora, a második a vallásnak a kora, 
amikor az ember szertartásokkal próbálja megvalósítani azt a kapcsolat-fölvételt, 
amelyben újra egyesülhet az istennel. Ennek a szertartásnak a lényege az áldozat. 
Az, hogy az ember föláldozza magát az istenért, a másik emberért. Ennek legklasz- 
szikusabb példája Krisztus keresztáldozata. De nagyon sok példát tudunk erre hoz
ni saját életünkből is. Hiszen minden tisztességes ember, akit ismerünk, az áldozat
ban élő ember.

Az áldozat valójában a szeretet.
A gazdaságkorban az áldozat irányának a megfordítását tapasztaljuk. Nem áldo

zom föl magamat a gyerekemért, hanem a gyereket énértem. Ez teljesen normális 
dolog. Az egész európai civilizáció ebben a jegyben él. Nem áldozom föl magam a 
hazáért, hanem a hazát áldozom föl, ha én vagyok a nemtudom-milyen fontos sze
mélyiség. Alig tudunk olyan pontot mutatni, ahol az áldozat nem fordítva működ
nék.

A másik: ezekben a korszakokban egybe tartozott a kultusz és a kultúra. Hiszen a 
kultúra az valójában a kultuszból ered. Minden zene, a képzőművészet, kultikus ere
detű. Azok a réges-régi barlangi festmények, amelyeket ismerünk, azok nem prakti
kus vadász-szertartási eseményekre készültek (márhogy könnyebben elejthessék a 
zsákmányt). Hiszen a barlangok 140 centi magasak, alig nagyobbak egy konyhánál, 
dehogy fért be oda a törzs! Legfeljebb a festő (a művész) és két társa. A kultúra 
egyébként a latin "colere" - művelni igéből származik. A kultusz valójában a világ 
megművelését jelentette. A katolikus misében van erre egy jó mondat erre: "sursum 
corda"- emeljük föl a szí vünket... Ez volt valójában a kultusz és a kultúra. De ma 
nem kultikus tárgyak a műtárgyak, ezért vetődhet föl az a kérdés, hogy áru-e a kul
túra? A kultúra maga nem áru, csak azok a tárgyak, amelyek az iparrá változott 
"termelésben"-ben készülnek. Sőt maga az ember is áruvá változott, hiszen értéke 
van a piacon, meg is nézheti magát, ha ez ellen berzenkedik.

Szétvált a kultusz és a kultúra. Szétvált a kultúra és a civilizáció, ahogy szétvált a 
jog és az erkölcs, a szerelem és a szexualitás, az ember és a közösség. És nem tu
dunk olyan dolgot mondani a mai világban, amelynek az egysége meglenne. A 
tradicionialista gondolkodás szerint - amelynek én is híve vagyok, - az ember és a 
közösség, a személy és a közösség az ugyanaz. Emberi személy nem lehet meg kö
zösség nélkül, és fordítva.

Az emberi személy az olyan lény, amely kapcsolataiban él. Azért vagyunk szemé
lyek, mert tudjuk szeretni az öcsénket, a szomszédasszonyunkat, sőt össze tudunk 
vele veszni, tehát bonyolult kapcsolatokban létezünk. A gazdaságkorban megszűnik 
az emberi személy, szétválik, és kijön belőle az egyén. Kapcsolatok nélkül És en
nek szinonimája a tömeg. Abban különbözik a kettő egymástól, hogy a tömeg olyan 
halmaz, amelynek több tagja van, az egyén meg olyan tömeg, amely egytagú hal
maz. Gyakorlatilag vegyértékek nélküli jelenségről van szó. Ez az ember, aki "kitér 
a hitéből", elhagyja azokat az értékeket, amelyek őt felnevelték, megéli a belső mig
rációt, nem tud többé kommunikálni. A kommunikáció szó a latinban visszamegy 
a communio-ra, a közösségre. Ennek mély vallási összefüggése is van, az egyházi 
latinban a communio a szentáldozást, az úrvacsorát, az embernek az istennel való 
közösségét is jelenti. Azonban akkor, amikor elhagytuk a falunkat, mert téeszesítés 
volt, mert nem volt munka, és városba költöztünk, kiszakadtunk a "comrnunióból". 
És nem tudunk kommunikálni. Mert a communió, meg a kommunikáció is egy do
log volt valamikor. Természetes beszédünk volt egymáshoz. No, most jött helyette a 
tömegkommunikáció, aminek én is jeles, vagy jeltelen képviselője vagyok (nem tu
dom), aki itt önökhöz beszél. Kívülről akar eladni egy gondolatot, egy árut. Ez ab
szurd helyzet. Kialakult egy olyan gigantikus tömegtájékoztatási gépezet, amely elő
állítja a véleményeket, az ízléseket, a szokásokat meghatározza. Én nem vagyok a 
Kádár rendszer hive, de azért tisztelem, mert hétfőn nem volt műsor a magyar tele
vízióban. Most számtalan kloaka (csatorna) ömlik be a lakásunkba. A tömegkommu
nikáció képes arra, amit Bertold Brecht olyan gőgösen állított: mármint: hogy a né
pet nem lehet leváltani. Dehogynem lehet! Ki lehet cserélni az emberek nézeteit, ér- 
tékitéleteit, véleményeit. A tömegkommunikáció képes arra, hogy kialakítsa a közös 
véleményt. Már az ötvenes évek elején Amerikában volt színes tévé, s a gyerekek 
már akkor sokat nézték. És amikor megkérdezték tőlük a szociológusok, hogy miért 
nem mentek ki a kertbe, azt válaszolták: mert olyan fakó!

Van arra adat, hogy egy átlagos amerikai gyermek, mire felnő, harmincezer gyil
kosság szemtanújává válik a tévé előtt. Az ölés tabuja rontódik le az emberben. A ne 
ölj! Ez nem a tízparancsolatnak egy mondata, ez minden vallásban, kultúrában jelen 
volt. Ó, hát, - mondják, hogy a sötét középkor, az inkvizíció, - pedig ma Kovács Já
nos lakásában kínoznak és ölnek meg naponta, mint azokban az időkben.

Vagyis: lehetségessé vált a valóság leváltása. Az van, amit a televízió mutat. Nincs 
Isten, mert a tévében nem mutatják.

A "kísérleti társadalmak", amelyek részint a liberális filozófiából indultak, az 
egyenlőség, testvériség, szabadság gondolatából, részint a Marx-i gondolatból, ami 
az egyenlőségre helyezte a hangsúlyt, olyan gazdaságtársadalmakat hoztak létre, 
amelyeknek egyik fő célja az új ember létrehozása volt. Már Nitsche is mondta, más 
szempontból, hogy szükség van a felsőbbrendű emberre, de kivált önmagára gondolt 
ebben a meghatározásban. De megengedte azt, hogy létezhet más felsőbbrendű em
ber is, aki ebben az isten nélküli helyzetben képes az emberi társadalmat működtet
ni. Képesek létrehozni azt a "nemességet", ami nélkül egy társadalom nem működ
het. Mert Nitsche tudta, hogy horizontális viszonyok között nem létezhetünk, kell le
gyen függőleges is. A függőleges volna az a felsőbbrendű ember, aki erkölcsi nagy
ságával, kiválóságával a társadalomnak mintegy fárosza, oszlopa, célja és értelme. 
Ehhez képest a két szocialista verzió, az egyik a marxista, a másik a nemzeti is pró
bálkozott ezzel: a szocialista ember és az übermensch egyaránt kisfogyasztású, 
"trabantszerü" lény volt volt: igénytelen, strapabíró. Építi a szocializmust, vagy a 
harmadik birodalmat, nem kérdez, nem gondolkodik. Hangyaszerű lény. Ezt. úgy 
mondja az indiai bölcselet: sudra. Ők azt mondják, hogy valamikor létezett az arany
kor - a mítosznak a kora, majd ezüstkor, - a vallásnak a kora, követte a vaskor, - a 
sötétségnek a kora, amikor elhomályosodik az ember, és a "sudra" veszi át a hatal
mat. A szel-lemnélküli ember, aki a morált sem ismeri. Az új ember létrehozása nem 
sikerült egyik szocializmusnak sem: nem működött se a szocialista ember, se az 
iibenuensch. Viszont úgy néz ki, hogy elég jól működik a Barbi. A Barbi az, aki az 
áldozat irányát megfordítja: bolond volna feláldozni egy percet is az életéből. Aki 
fordított áldozat világában él, aki a szétválasztásban él, akinek tel
jesen normális, hogy nincs közösség, hogy nem személy. A Barbi 
szigorúan egyén, aki a leváltott valóságban bolyong, és teljesen 
elhiszi a televízió világát. A Barbi a korhős.

(Czakú Gábor következő előadása, február 3-án 17 órakor 
kezdődik a Nemzetközi Kerámia Stúdió Múzeumában)

Elmondta: Czakó Gábor

Az 1950-es években, ha egy klézsei gyerek meg
szólalt magyarul az általános iskolában, szégyen
táblát akasztottak a nyakába. Akinek 6-8 éves 
gyenneke vagy unokája van, tudja, mennyire érzé
kenyek a gyerekek az effajta szimbólumokra, mint 
piros pont, csillag, Hófehérke, feketepont, vagy: 
szégyentábla. Amikor az egyik kisgyereknek már 
félórája a nyakában volt a tábla, a többiek megsaj
nálták, s elhatározták, percenként felváltva szólal
nak meg magyarul, hogy senki se szenvedjen túl 
soká a táblától. Erre a tanitó - a ma 7000, akkor ta
lán valamivel kevesebb lakosú Klézse falu hat ro
mán családjának egyikéből való - így szólt: ha a 
tábla nem elég, jöjjön az ostor. És jött. Azt mond
ta, máig azt mondja a klézsei pap: aki az isten há
zában (bocsánat, kedves keresztények, a klézsei ro
mán isten neve maradjon csak kisbetűs) magyarul 
beszél, isten ellen vét.

Mindezeket klézsei barátom mondta el nekem, 
akivel Miskolcon, egy konferencián ismerkedtünk 
meg. Akik akkor gyerekek voltak, lettek a hetvenes 
években szülők. Nem csoda hát, hogy az az apa, 
aki a budapesti néprajzos magnójára gyönyörű 
csángó-magyar Mátyás király-meséket mondott, az 
bizony a gyermekének nem mesélt egyet sem.

Mennyi csángó él Moldvában? Magyarországi 
becslések szerint talán százezer, moldvai csángó 
barátom szerint kétszer ennyi: mert a moldvai len
gyeleket leszámítva ennyi római katolikus lakik az 
amúgy görögkeleti román tartományban. Persze, 
többségük csupán magyar származású. A helyzet 
szinte faluról falura változik. Van, ahol a magyarul 
feltett kérdést megértik, de románul válaszolnak rá. 
Van, ahol az öregek még jól beszélnek magyarul, 
de a fiatalok nem vagy alig-alig. Klézse üde szín
folt: kétnyelvű bár, de mindenki, a kisgyermek is 
beszéli nyelvünket. Igaz, a kétnyelvűség is kétféle 
lehet. Aki a hivatalban, hatóság előtt, munkahelyen 
mindig románul beszél, de otthon, rokonok, szom
szédok, barátok között mindig magyarul, annak a 
kétnyelvűség csak előny, magyar anyanyelve nem 
vész el, unokája is magyar marad. De aki otthon is 
, felváltva, hol magyarul, hol románul beszél, an
nak a kétnyelvűsége az asszimiláció előtti állapot. 
A moldvai magyarok - akárcsak a magyarországi 
románok - ezt az utóbbi féle kétnyelvűséget be
szélik. A százezernyi csángó magyarból talán csak 
ti vagy húszezer marad meg magyarnak. Hacsak..

Mert akad példa a nyelvi asszimilációban várat
lan fordulatokra. Nemzetközi példák mutatják, 
olykor elveszettnek, beolvadtnak hitt közösség 
egyszercsak feltámad, megleli régi önmagát, újra 
felfedezi ősi nyelvét, vagy épp nyelvileg már asz- 
szimilálódva is régi, eredeti identitását.

A magyar nyelvhez kapcsolódó sikerélmény kel
lene, kisgyerekkorban, mondja csángó barátom. 
Mert minden élmény, siker, szépség, minden emel
kedett dolog román (iskola és tudomány, televízió

és művészet, templom és utazás) - csak a szántó, 
a trágya, a családi veszekedés magyar. Én például 
18 éves koromig egyetlen magyar könyvet láttam: 
egy kétszáz éves imakönyvet - mondja barátom - 
mígnem felnőttként eljutottam Kolozsvárra. Ne
kem már az is hihetetlen volt, hogy egy sétáló járó
kelő a kutyájához magyarul beszél - csak úgy, az 
utcán, magyarul! Hogy két ember a járdán, a nyílt 
utcán! magyarul beszélget. De a világcsoda az volt, 
amikor könyvesboltkirakatban magyar könyvet 
láttam. Berohantam a boltba: kérem azt a magyar 
iratot a kirakatból! Hosszas magyarázkodás után 
egyszerre jöttünk rá az eladóval a dolog nyitjára: ő 
arra, hogy egy magyar nyelvű könyvet akarok ven
ni, én arra, hogy a csángó magyar nyelvben nincs 
szó a könyvre, azt csak románul tudjuk mondani. 
És amikor végre kezemben volt a könyv: én oly 
boldog voltam, repülni tudtam volna...

Barátom mondja: 18 éves fia elébe állt. Mi le
gyen belőlem, édesapám? Ha tanár leszek, ugyan
úgy szegény leszek, mint kend. Ha ügyvéd leszek, 
ugyanúgy a csángókért verem a falba a fejem, mint 
kend.

A csángók egyrésze a középkorban került a Kár
pátokon túlra: Nagy Lajos királyunk idején a ma
gyar telepesek nem csekély szerepet játszottak a 
moldvai román állam megszervezésében és a 
moldvai urbanizáció kezdeteiben. Később, a 18. 
században újabb néhány tízezer főnyi erdélyi ma
gyar költözött ki az ún. mádéfalvi veszedelem (egy 
fegyvertelen Habsburg-ellenes megmozdulás) vér- 
befojtása után. Ők a mai moldvai csángó magyarok 
ősei. Földjük Trianon előtt sem tartozott Magya
rországhoz, nem voltak részesei a nyelvújításnak, 
ezért oly archaikus hatású gyönyörű, de számunk
ra nehézkesnek tűnő nyelvük.

Sokat cikkezett az elmúlt 10-15 évben a magyar- 
országi sajtó az erdélyi magyarokról. Ott sem, ne
kik sem volt könnyű a 20. század. De a csángóknak 
százszor nehezebb. Erdélyben a nemzeti-etnikai és 
vallási toleranciának, együttélésnek van bizonyos 
hagyománya, mégha sokat rombolt is ezen a 
Regátból beköltözött, nacionalista szellemben ne- 
velt-félrevezetett telepesek tájékozatlansága és tü
relmetlensége, kisebbségi érzése. De Moldvában 
nincs, századunkban nem is volt ilyen tapasztalat. 
Az "absztrakt magyar" ellen könnyebb, eredmé
nyesebb uszítani, mint a "konkrét magyar" : a 
szomszéd, a munkatárs ellen. Moldvában sokkal 
erősebb, irracionálisabb a magyargyűlölet, mint 
Erdélyben. De vajon lehet-e tenni valami itt és 
most, nekünk?

Mi megpróbáltuk. A Bányai Júlia Gimnázium 
íO.a, 10 b, 11.a és 9.a osztálya, a Németh László

Gimnázium 10. ifjúságis osztálya s a Katona Jó
zsef Gimnázium egy-két csatlakozó diákja köny
vek, gyerekújságok, mese- és verses magnókazet
ták gyűjtésébe kezdett. Tudatosan kerültük a poli
tikát, még a történelmet is, a 6-8 éves gyerekeket 
"vettük célba". Mi az, ami szép, érdekes, vonzó, 
kellemes - és magyar? Ami megadja az anya
nyelvhez fűződő, annyira áhított sikerélményt? A 
mese!

A könyvgyűjtés is szép dolog. De nem az az iga
zi, ha valaki lemond valamiről, ami neki úgysem 
kell. Hanem az, ha igazi áldozatot vállal: munkát, 
pénzt, mégha keveset is. A gimnazisták vállalták, 
hogy csomagolják és postázzák az összegyűjtött 
anyagot.

Ekkor hidegzuhany ért bennünket. A postán meg
tudtuk, hogy egy 5 kg-os csomag postaköltsége 
3200 Ft, s a címzettnek 200 százalékos vámot kell 
fizetnie utána, emellett a román posta belenyúlhat 
a küldeménybe. Ez így vállalhatatlan: nekünk is 
drága - kb. 60 kg-nyi volt az összegyűjtött aján
dék - a csángó gyerekeknek meg, ha egyáltalán el
jutna hozzájuk, nem ajándék lenne, hanem bünte
tés: apjuk fél havi fizetésébe kerülne a vám.

Hamar megszületett a megoldás. Disputa csapa
tommal épp Erdélybe készültünk. Magunkkal 
visszük a csomagokat! Erdélyben csapatunk meg
nyerte az országok közötti disputa versenyt.

Hazatérve faxon érdeklődtünk: semmi. Két hét 
múlva: semmi. Már-már végképp elcsüggedtünk, 
jómagam jogi elégtétel keresésén gondolkodtam, 
amikor, bő egy hónap múltán fax érkezett: csoma
gunkat megkapták, köszönik, a leendő klézsei ma
gyar ház gyermekkönyvtárát alapoztuk meg vele. 
A magyar ház a klézsei nagy álom: egy épület kö
zösségi teremmel, tanítói lakással a majdani ma
gyar tanitónak: a kormány már engedélyezi ma
gyar nyelvű iskola alapítását, most csak a megye 
akadályozza éppen, addig is barátom lakásán fo
lyik...

Két dolog van hátra még. Az egyik némi mente
getőzés. Szebb úgy adni, úgy jót tenni, hogy az ti
tokban marad, nem kürtöljük világgá. Mentség: 
azért írtam meg ezt a cikket, mert igy talán mások 
is kedvet kapnak ahhoz, hogy segítsenek 
Klézsének. Ha igen: címem, telefonszámom a szer
kesztőségben. A másik, amivel még adós vagyok: 
annak a csodálatos embernek a 
neve, aki a moldvai szegénység 
és intoleráns, nacionalista pokol 
közepette is magyar mer és akar 
maradni. Úgy hívják: Duma Ist
ván András.

írta: Ujlaky István

Marosvásárhelyiek visszaemlékezései
A protokollon túl a testvér- vagy partnervárosi 

kapcsolatok lényege, hogy a szóban forgó települé
sek között mind szélesebb körű, a gazdasági, műve
lődési és társadalmi élet legváltozatosabb területeit 
átfogó együttműködés alakuljon ki, amely hasznos 
lehet mindkét fél számára. Ennek megvalósítását 
tűzte ki célul a Kecskemét-Marosvásárhely Baráti 
Kör Egyesület, amelynek meghívására, tavaly ok
tóber végén 65 tagú marosvásárhelyi küldöttség 
járt Bács-Kiskun megye székhelyén. Pár hét eltel
tével e találkozások lényegére, eredményeire kér
deztünk rá a küldöttség néhány román anyanyelvű 
képviselője körében és színes, érdekes képet kap
tunk a 110 ezer lakosú Kecskemét életéről is.

Cozos Andrei tanácsos: - A MÓL Rt kecskeméti ki- 
rendeltségénél tettünk látogatást, ahol nagyon tetszett 
a szervezés, és az a gyorsaság, ahogy a menet közben 
felmerülő problémákat orvosolni tudják.

Dascal Martin tanácsos, a Pedagógusok Házának 
igazgatója , az Oktatási, egészségügyi, sport és turisz
tikai bizottság tagja: - A legjobb benyomást számom
ra a kitűnő szervezés tette, s el kell mondanom, hogy 
a kecskeméti barátok vendégszeretete kimagasló volt.

Áron Vasile tanácsos, a városrendészeti bizottság 
tagja a Gázkútfúró Állomás vezérigazgatója : Nagyon 
kellemes benyomásokkal távoztunk, szakmai téren a 
MOL-nál tettünk látogatást, ami hasznos volt szá
munkra.

Popa Eugen tanácsos, a költségvetési bizottság tit
kára a SOCOT Rt építkezési vállalat vezérigazgatója: 
- Nagyon tetszett ahogy a zöldövezeteket karban tart
ják.

Birau Mircea tanácsos: - Igen mély benyomást tett 
rám, a korszerű kecskeméti könyvtár meglátogatása.

Ijac Dana, a polgármesteri hivatal gazdasági koor
dinációs irodájának vezetője: - Hasznos és érdekes 
volt számomra az ITD Hungary fejlesztési ügynökség
nél tett látogatás. Itt szóba került, hogyan lehetne kül
földi tőkét vonzani Marosvásárhelyre, és milyen segít

séget nyújthatnánk a piackeresésben a magyar áruk 
számára.

A Kereskedelmi Ipari és Mezőgazdasági Kamaránál 
tett látogatás során arról biztosítottak, hogy szívesen 
fogadnak és működnek együtt marosvásárhelyi üzlet
emberekkel a különböző tevékenységi területeken. A 
Piac Marketing üzletközpontban arról kötöttünk meg
állapodást, hogy polgármesteri hivatalának közremű
ködésével 2000 szeptemberében egy kiállítást szerve
zünk mezőgazdasági, élelmiszeripari, építőipari ter
mékekből valamint a gépgyártás terén .

Fránceanu Florina, a művészeti líceum igazgató
nője: - A Kodály zeneiskolában tett látogatás során 
együttműködési tervet dolgoztunk ki, amelynek kere
tében az iskolák zenekara, kórusa és hangszeres szó
listái között szervezünk tapasztalatcserét.

Istrate Rodica a Mezőgazdasági Líceum igazgató
nője: - Nagyon hasznos és kellemes volt a kecskeméti 
látogatás, a helybeli mezőgazdasági szakközépiskolá
ban tett látogatás során megállapíthattuk, hogy milyen 
jól felszerelt tanintézményről van szó, jövőbeli felada
tunk, hogy a két iskola közötti kapcsolatot úgy építsük 
ki, hogy pedagógusaink és diákjaink minél közelebb 
kerüljenek egymáshoz.

írta: Bodolai Gyöngyi 
Marosvásárhelyi Népújság

A Kecskemét-Marosvásárhely 
Baráti Kör Egyesület két csángó 
középiskolás fiatal egyhetes ma
gyarországi - benne néhány napos 
debreceni diákrendezvényen való 
részvétellel - itt tartózkodásának 
teljes költségét vállalta, ezzel is tá
mogatva a Bányai Gimnázium ta
nárainak és diákjainak nemes 
kezdeményezését. Élményeikről a 
későbbiekben beszámolunk.

Pályázati felhívás
A Kecskeméti Főiskola pályázatot hirdet 

olyan embléma (lógó) megtervezésére, 
amely az egyes karokon felüli, egyetemes 
jelképet jelent és megfelel az intézmény 
küldetésnyilatkozatában megfogalmazott 
szellemiségnek. Az emblémát szöveg nél
küli és "Kecskeméti Főiskola" feliratú vál
tozatban is meg kell jeleníteni. A tervnek 
ezen kívül meg kell felelnie:

a színes nyomdai kivitelezés feltételei
nek és

a lógókra vonatkozó nemzetközi szabvá
nyok előírásainak.

A jeligés pályázatokat* a szakmai, vala
mint az egyes főiskolákat is képviselő zsűri
tagok együttesen fogják véleményezni, s ez 
a testület terjeszti majd javaslatként az álta
la arra érdemesnek Ítélt munkákat a Kecske
méti Főiskola Főiskolai Tanácsa elé.

Az első helyezéssel járó tiszteletdíj: 
80.0Q0,- Ft

Beküldési határidő: 2000. március 1.
Cím: Kecskeméti Főiskola Rektori Hiva

tal 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2. Dr. 
Sztachó-Pekáry István - főiskolai rektor

Múzeumi hívogató
Februárban is megtekinthető a Népi 

Iparművészeti Múzeumban a napjaink 
tárgyformáló művészetét bemutató ál
landó, valamint a Kalotaszeg című ka
maratárlat. Február 12-ig látható a mú
zeum 15 éves történetének dokumen
tum-kiállítása, február 26-ig Kovács 
Miklós kékfestő tárlata. Február 18-án 
nyit és május 13-ig tart nyitva a Beregi 
szőttesek, hímzések Kárpátaljáról című 
kiállítás. Kézműves foglalkozásokra 
minden szombaton 15-16 óra között 
várják az érdeklődőket.



Közbeszédnek 
sok az alja

Az ember általában 7-8 órát al
szik naponta, ébrenlétének idején 
pedig kommunikál. Még a szűk
szavúak is. Hisz a hallgatás egyfaj
ta kommunikáció: közölhet például 
egyetértést, elutasítást is a néma
ság. Ámde az emberek szeretnek 
beszélni, s ha tehetik, fecsegnek. 
Buszon, boltban, betegváróban, 
munkahelyen. Mindenütt. Minden
ről, ami foglalkoztatja őket. Ma
gánéletről, közdolgokról, s inkább 
fésületlen stílusban, olykor indula
tosan, érzelmektől fűtötten. Hogy 
az elröppent véleményekből hány 
százezernyi perpatvar keletkezik 
egy-cgy nap folyamán, nincs aki 
számontartsa. De elég egy rosszin
dulatú megjegyzés, s a szó repülő 
malomkőként talál célba, néha nem 
is címzettet sújtva agyon. És nem
csak a nők legélesebb fegyvere a 
nyelv, csacsognak a férfiak is, leg
alább akkora intenzitással, mint a 
hölgyvilág.

Nincs is ezzel semmi bajom . 
Csakhogy a magánéleti fecserészés 
beszivárgott - mit szivárgott! - el
öntötte a közbeszédet. (Mint tud
juk, a közbeszéd a felelős posztok
ra a haza, a város, egy-egy közös
ség javát szolgálni megválasztott 
emberek szóbeli megnyilvánulá
sa.)

Hogy a szabatos fogalmazás 
mennyire fontos, arra az a bírósági 
verdikt is rávilágít, amely a Fidesz- 
cég, vagy Fidesz-közeli közti kü
lönbséget nem engedte összemos
ni. Jogos a két pont. Aki közír, 
közbeszél, az kommunikáljon fél
reérthetetlenül.

Azok a kijelentések, amelyek 
nyilvánosság előtt hangzanak el, 
közbeszédnek minősülnek. Ámbár 
nem szeretem, hogy a közszereplő
nek kétféle véleménye van. Egy a 
házi használatra, egy meg a hivata
losra. Elég öreg vagyok már ahhoz, 
hogy ezt a kettősséget, mint az át- 
kos múlt kísértő szellemének újra
éledését, elutasítsam. Azt is tudom, 
hogy a közbeszéd a kommunikáci
ót százélű fegyverként használja. 
Ilyen-olyan célra. Tudjuk. így volt, 
így van, s így lesz ez ezután is.

Az a közszereplő azonban, akit 
félre lehet érteni, akinek a szavait 
értelmezve fölmerül a polgárban a 
kétely, hogy összekeverte a politi
kusi (magán) indulatait a közbe
szédre kötelező józan vélemény
nyel, az hiába számít elnézésre. 
Legfeljebb az akolmelegben.

Arról meg tudjuk, mennyire 
mérvadó.

Nagy Mária

Kisgazda tanácsadások
A Független Kisgazdapárt Kecskeméti 

Szervezetének irodájában (Bánk bán utca 
9.) minden héten kedden és pénteken 10- 
12 óráig jogi tanácsadáson dr. Dankó Ta
más ügyvéd úr várja az érdeklődőket. A 
közönség szolgálatába állt Tóth József 
adótanácsadó is, aki minden héten a fenti 
időpontban várja, hogy adózási kételyeik 
eloszlatására felkeressék.

A Kodály Iskola 
műsorajánlója

Alpolgármesteri fogadás

Megvolt a nyolcadik polgármesteri bál. 
A harmadikon - a pár év alatti találkozáso
kat tekintve - az akkori polgármester már 
körülbelül tizedszer mutatkozott be sze
mély szerint nekem, amikor a kapuban 
maga és felesége üdvözölte sorban a ven-

Címeres torta

dégeket. Én meg tizedszer már nem mond
tam el neki a nevem - minek?

Két éve polgármesteri kézfogás nélkül 
kezdődik a bevonulás. (Persze, az utolsó
ként érkezőknek járt az is, addig pedig 
megbízotti üdvözlés jutott mindenkinek.) 
S az egész arról szólt - mint jórészt a töb
bi, az elitnek tartott műremek -, hogy ki 
kivel ül és hol, ki kinek köszön vagy nem 
köszön? Láttam filmeken, olvastam regé
nyekben és tapasztaltam életemben, hogy 
a bálok természete ilyen (is). Pózok, gör
csök, csízek - hányán gondoltak vajon ar
ra, hogy a bevétel egy részét rászorultak
nak szánják... A színházunk így berendez
ve is nagyon szép, vacsora és zene is volt, 
aki akarta, jól érezte magát. A baj bennem 
van. Nem akartam elmenni, aztán mégis 
engedtem egy baráti rábeszélésnek. Senki

érzéseit, szándékát, munkáját nem kívá
nom tehát oktalanul, jogtalanul bántani. 
De percenként elővillant bennem a most 
újraolvasott, jó húsz éve írt könyv - 
Bánlaky Pál: A vidékiség tünetei a címe és 
egyébként megyénkbeli szociográfia - 
szinte minden sora. A titulusok mások, a 
szoc-dzsentroid gesztusok polgárosítva is 
változatlanok...

-«gy

Egy fogás

Sántha György szellemében?
Úgy gondolom, Sántha György is olyan 

szeretettel és büszkeséggel nézte közös 
szülővárosunk címerét, mint ahogy én és a 
kecskemétiek nagy része. Szívet melenge
tő látvány a piros mezőben, zöld halmo
kon ágaskodó fehér kecske. Nem "mene
tel" sem "a levegőben" sem "egyhelyben" 
(a címerállatok nem menetelnek), jól meg
veti a lábát, és a magasba ágaskodva biza
kodva néz felfelé. Túrái Kamii az életfát 
hiányolja mellőle. De a régi címeralkotók 
tudták, hogy a kecske lelegeli a friss hajtá
sokat. Talán szívesebben látná az állatme
se pallón viaskodó két kecskéjét? Azok 
botor fejjel mindketten a vízbe estek.

A cikk címe örömmel töltött el, mert azt 
reméltem, olvasása közelebb visz Sántha 
György költészetéhez, egyéniségének, 
verseinek megértéséhez. Ezzel Túrái adó

sunk maradt, de képtelen rágalmakat zúdít 
a kecskemétiekre a város által támogatott 
folyóirat első számában. Nem nevezi meg, 
ki parasztköltőzte le "ma" Sántha Györ
gyöt, így ezt nem tudom cáfolni, de ott 
voltam az emléktábla leleplezésén, és él
vezettel hallgattam Pomogáts Béla alapos 
és részletes méltatását a költő pályájáról és 
műveiről. Meg is jelent a FORRÁS-ban. 
Hogy kevesen olvassák Sántha György 
verseit? Ennek oka az is, hogy hazánkban 
a XX. század második felében többen ír
tak verset, mint amennyien olvastak. De 
Túrái a XIX. századi Kecskemétet is rá
galmazza! "Katona teljesen véletlenül ke
rülte el a feledést, s szülővárosának szelle
mileg mindössze az ifjúkori gutaütést kö
szönheti." Hát már én is tanultam az isko
lában, hogy Kecskemét városa a neki aján

lott Bánk bánért 100 arannyal jutalmazta 
Katonát, és nevének, emlékének fennma
radásáért Horváth Dömétől kezdve igen 
sokat tettek a kecskemétiek. Az itt élő or
szágos hírű nagy irodalomtudós: Orosz 
László ma is ezen dolgozik.

Az, hogy sajnos magyar irodalom órá
kon világirodalmat is kell tanítani, nem 
kecskeméti kezdeményezés. Bevezetése
kor - még aktív tanárként - szót is emeltem 
ellene.

Ha Túrái valóban Sántha György emlé
két akarja szolgálni, indítványozza, hogy a 
kecskeméti iskolákban ismertessék Sántha 
György munkásságát, verseit. Úgy tudom, 
főiskolai tanár, tehát ő maga készíthetné 
föl a tanárokat erre a helyi megmozdulás
ra.

dr. Katona Piroska

Sántha György szellemében!
Dióhéjban. 1. Sántha György atyjukhoz min

denben méltó gyermekei, családtagjai lelkesen 
fogadták az egy év késéssel megjelent cikket (a 
"hősies" Szabó Tamás kicenzúrázta a Grádics
ból, noha a Lapok "főmunkatársa" vagyok): 
húsz éve vártak erre az elégtételre. 2. Az értőt 
közelebb viszi az újságcikk S. Gy.-höz: a 
Testámentum-ciklus nagy ódáiból kell elfogad
tatni a költőt. (Odahelyezni a szegedi Juhász 
Gyula és a debreceni Gulyás Pál mellé.) Nem 
tévútnak tekinteni, mint Féja. 3. A legrégebbi 
kecskeméti címerek jelzik az életfát (ld. Kozicz 
János: "Kecskemét címerei"). Mezopotámiából 
világhíres bronzszobor került elő: két lábon pi- 
piskedő kecske az életfa előtt. Nem szabad 
megszakadni az égi Bak-csillagkép és a földi 
Bak-erők közti kapcsolatnak! Címerünket hely
re kell igazítani újra! 4. A 100 arany legfeljebb

kanti értelemben "szellemi". Vajon eredeti sír
kövén mért nem szerepel, hogy ez a holt ügyész 
olykor irodalmat is mívelt? K. J. pompásan 
érezte magát szülővárosában: derekasakat va- 
dászlakomázott. 5. Magam is kecskeméti va
gyok: anyai üköm (Festő Hegedűs György, Cse
rép u. 21.) az 1848-as szabadságharcban fél lá
bát veszítette el. Kecskemét a Kárpát-medence 
sugárzó központja. (Ha hagyják!) Nem "rágal
mazom" azokat, akik becsületes forrás-kritiká
val mernek élni. 6. Az induló Jelen-lét század
részét kapja a megyei folyóirat támogatásának, 
de százszoros helyi anyagot hoz (nem számítva 
a "rempehollót"). Summa: K.P. egyáltalán nem 
a lényegről beszél, de alkalmat szolgáltat lénye
ges gondolatok megpendítésére.

dr. Túrái G. Kamii

Negyedévente jelentkezik majd - 
egyelőre zártkörű terjesztésben - a 
Bács-Kiskun megyei költők és írók
irodalmi lapja, a Jelen-lét. Az elsőII
szambán szinte minden műfaji pró- 
bálkozás megtalálható, elemzésükre 
nem vállalkozhatunk.

Túrái Kamii Sántha György kecske
méti költő sorsáról, és ennek apropó
ján többek hányattatásáról írt. Ez a 
cikk inspirálta levélírásra dr. Katona 
Piroskát.

Eddig sem volt és ezután sem 
tesszük gyakorlattá, hogy más újság 
lapjaira tartozó vitának úgy adjunk

1 helyet, hogy az azt kiváltó írást olva
sóink nagy része nem ismeri. Azért te
szünk most kivételt, mert jellegében
pártoljuk a lokálpatrióta indíttatású 

ff . , v.tat.

APEH HÍREK
M egem elték

A teljes munkaidőben foglalkoztak 
munkavállaló részére megállapított sz 
mélyi alapbér kötelező legkisebb ossz 
ge január 1-től 25.500 Ft. Az Európ 
Unió tagországaiban a minimálbér 
átlagbérek 60 % át teszi ki átlagosan. 
KSH adatai szerint ez az arány hazán 
bán kb. 30 % körül mozog. Ahhoz, ho; 
ez Magyarországon is 60 % legyen, < 
ezer Ft-ra kellene emelni a legalacs 
nyabb bér összegét.

Oda-vissza
Az országos pénzforgalmi bevétele 

hez a megye bruttó hozzájárulása 2,3 ‘ 
mely arány megegyezik a tavaly év vé 
részesedéssel. A megye adózói az 199 
évben bruttó 46,0 milliárd Ft-ot fizett 
be a három kiemelt adónem (ÁF. 
SZJA, TA) vonatkozásában a közpoi 
költségvetés kasszájába. Ha az elmi 
év azonos időszakához viszonyítjuk, a 
kor ez az összeg 15,8 %-kal, közel 6 
milliárd Ft-tal magasabb. A legnagyol 
jelentőségű hozzájárulása a bruttó bev 
telekhez az ÁFA adónemnek volt a 21 
milliárd Ft-jával, majd ezt követte . 
évek óta folyamatosan emelkedő SZJ 
adónemre történő 18,7 milliárd Ft-< 
adózói befizetés összege. A különbö; 
jogcímeken történő visszaigénylése 
következtében a három fő adónembi 
26,6 milliárd Ft-ot utaltak ki a megy 
adóalanyok részére, mely összeg 2 
milliárd Ft-tal lépte túl a tavalyi 24 
milliárd Ft-ot. A visszaigénylések közé 
is az ÁFA adónem képviseli a legn 
gyobb nagyságrendet a 24,9 milliárd F 
os összegével. Természetesen a költsé 
vetés egyenlege szempontjából a kiút 
lásokkal csökkentett nettó pénzforgalr 
adatok az elsődlegesek. A megye adói 
zetői a három fő adónem vonatkozás 
bán 19,4 milliárd Ft-tal gazdagították 
központi költségvetés büdzséjét az < 
végéig, mely összeg 1,9 %-os országi 
bevételekhez való hozzájárulást erei 
ményezett, 0,1 %-kal magasabbat, mi 
a tavalyi évi. A nettó befizetések ossz 
ge 27,3 % -kai, közel 4,2 milliárd Ft-t 
volt több mint amennyi az 1998. év az> 
nos időszakában rendelkezésre állt.

Postázták!
Az adóhivatal január 15-e után postá 

za az 1999. évi személyi jövedelemac 
bevallási nyomtatványokat. Az idi 
költségtakarékossági szempontból ko 
látozott számban állnak rendelkezés 
az SZJA bevallások. Automatikus: 
azok a magánszemélyek kapnak cs; 
9953-as adóívet akik az 1998. évben ö 
adózók voltak, vagy 1999. évben SZJ 
előleget fizettek. Az egyéni vállalkozi 
körében csak az élő minősítő kódd 
rendelkező vállalkozókhoz postázzák 
a bevallást, az őstermelők közül ped 
azok számíthatnak az adóívekre akik 
tavalyi évben is már benyújtottak 980 
es bevallást, illetve nyilatkozatot. A b 
vallási csomagokért nem kell fizetni, 
a kitöltés utáni visszaküldés és téríté 
mentes az adott formaborítékban. A in 
gyében február 15-ig mintegy 25 ez 
egyéni vállalkozónak március 20-ig, p 
dig mintegy 108 ezer magánszemélym 
kell visszajuttatni az igazgatósághoz 
kitöltött adóíveket. A 06/ 80-66-00-3 
as, ingyenesen hívható telefonszámi 
minden érdeklődő szakszerű tájékozt 
tást kaphat kérdéseire.

A Kodály Iskola februári programjai kö
zül a nagyközönség számára is érdekessé
get jelent a 17-én 16 órakor kezdődő gyer
mekopera bemutató. Szőnyi Erzsébet A 
róka, a medve és a favágó című művét lát
hatják az érdeklődők.

Február 24-én 19 órakor a Miraculum 
bérlet III. hangversenyére kerül sor. A Ko
dály Iskola művésztanárainak műsora a 
Téma változatokkal címet viseli.

28-án 18 órakor : Ifjú tehetségek sereg
szemléje, azaz iskolai nyilvános válogató 
lesz.

Jövőnk a család címmel ren
dez konferenciát a Városi Ön- 
kormányzat és a Széchenyivá- 
rosi Közösségépítő Egyesület 
február 18-án 15 órakor a Vá
rosházán. Harrach Péter szociá
lis és családügyi miniszter a 
kormány családpolitikájáról, 
Jávorka Lajos plébános, egye
sületi elnök a közösségépítők 
családokért végzett munkájáról, 
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes 
orvos pedig a természetes csa

ládtervezésről és a családi élet
re nevelésről tart referátumot. A 
konferencia egyik fő célja - 
melyre ezúton is váiják a jelent
kezőket -, hogy nagyobb össze
fogás alakuljon ki családügy
ben az érintett állami, önkor
mányzati és civil szervezetek 
között. Jelentkezni, érdeklődni 
lehet az Egyesületnél a 488-785 
-ös telefonon, ahova a kérdése
ket is le lehet adni előzetesen 
(faxon is).

Tankör, nehezen tanuló
A Széchenyivárosi Tankör felvételt 

hirdet tanulással nehezen boldoguló, 13- 
18 éves diákok számára. Elsősorban 
azokat a nehéz körülmények között élő, 
széchenyivárosi fiatalokat várjuk, akik
nek korrepetálásra, személyes segítség- 
nyújtásra van szükségük, és önként (nem 
szülői utasításra) vállalják tanköri köte
lezettségeiket, mert céljuk az, hogy bu
kás nélkül fejezhessék be az évet. A tan
kör elsősorban a széchenyivárosi általá

nos iskolák 7-8. osztályos diákjai, illetve 
az ipari, valamint a mezőgazdasági szak- 
középiskolák széchenyivárosi tanulói 
számára nyitott.

Az Európai Unió PHARE LIEN Prog
ramja 30 fiatal gondozását teszi lehetővé 
úgy, hogy számukra a korrepetálás, a se
gítségnyújtás teljesen ingyenes. A prog
ram várja olyan pedagógusok, főiskolai 
hallgatók jelentkezését is, akik méltá
nyos óraadói díjért vállalják a fiatalok

diákoknak
felkészítését matematika, fizika, kém 
biológia, földrajz tantárgyakból, illet 
német, angol nyelvből. Jelentkezni: sí 
mélyesen a TÉR Ifjúságsegítő Egyesü 
székhelyén lehet (Kecskemét, Szécher 
sétány 2-4. - HELPI Ifjúsági Iroda) mu 
kanapokon 13-16 óráig. Tankörünkbe 1 
zárólag a fiatalok jelentkezését fogadj 
e! További információk a 475-022-es i 
lefonszámon kérhetők. Programfelelí 
Szabó Csaba.
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re. A közgyűlés megszavazta a támogatást, hi
szen az alapítvány tevékenységi köre jelentősen 
segíti az önkormányzat kötelező feladatainak 
ellátását is.

Új utcanevek. A Géza fejedelem, a Végvár, 
és a Kaffka Margit utca, valamint a belterület 
által határolt lakóterületen új utcák létesültek. A 
városi közgyűlés határozata szerint az egyik 
Tóth Árpád nevét kapta, a másikat Zsoldos ut
cának hívják ezentúl.

Hármasikrek. Sokan értesültek már arról, 
hogy december 27-től három kislány, a Bagó
ikrek is gyarapítják Kecskemét lélekszámát. 
Barbara, Bianka és Petra jól vannak, s a köz
gyűlés döntése értelmében szüleiknek gondozó
női segítséget ad a hirtelen megnövekedett fel
adatok ellátására az önkormányzat. Eddig sem 
maradtak azonban segítség nélkül, az egészség- 
ügyi szakiskola diákjai vállalták a különleges 
bébiszolgálatot. Sárközy alpolgármester úr kilá
tásba helyezett egy családlátogatást is, amely
nek időpontját úgy jelölte meg: ha majd rende
ződnek a körülmények. Nem kell nagy képzelő
erő ahhoz, hogy a három csöppség mellett mi

kor is lesz nyugalom Bagóéknál, de a város ve
zetőinek látogatására annál azért előbb sor ke
rül.

Tisztázás. Közoktatási intézményvezetői pá
lyázatok kiírásának egy kitételét tisztázta a köz
gyűlés: nem öt év vezetői, hanem ugyanennyi 
idejű szakmai gyakorlat a feltétele - másegyéb 
kritériumok mellett - az eredményes pályázat
nak. A közgyűlés pályázati eljárás lefolytatása 
nélkül megbízta Bárdos Ferencet az Erdei Fe
renc Általános Művelődési Központ igazgatói 
teendőinek ellátásával 2000. március 13-tól 
2000 augusztus 31-ig.

Éjféltől nem kötelező. A Telemozi Kft. no
vemberben igényfelmérő ívet küldött ki előfize
tőinek. A kiértékelés azt mutatta, hogy a legna
gyobb igény a szórakoztató, az erotikus és a 
gyermekprogramokra vonatkozott. Dr. Sárközy 
István december 15-i interpellációjára, amely a 
Spektrum tévé ledér műsorait firtatta, a követ
kező választ kapta: törvény szabályozza, hogy 
erotikus műsorok 23-05 óra között mutathatók 
be a tévében. A Telemozi 24-05-óráig a Viva tv 
csatornáján sugározza a "szexmeséket".

Közétkeztetés. Az intézmények élelmezését 
ellátó szolgáltatók és a saját konyhával rendel
kező intézmények szorgalmazták, hogy az inf
láció várható mértékével azonos nyersanyag- 
norma és térítési díj emelést a "hagyományos" 
április elsejei dátum helyett február elsejére 
hozzák előre. Az önkormányzat azonban úgy 
döntött, hogy az emelés időpontja változatlanul 
április 1. A gyermekintézmények térítési díjai: 
óvoda 153 Ft/nap, általános iskolai ebéd 123 
Ft/nap, napközi ellátás 193 Ft/nap. Középisko
lás és szakmunkástanulók ebédje 139 Ft/nap.

Támogatás. A Római Katolikus Plébánia ál
tal alapított Főplébániai Karitász Alapítvány az 
Önkormányzattól támogató nyilatkozatot kért, 
tekintettel kiemelten közhasznú tevékenységé-

Kisebb-nagyobb 
zökkenőkkel, de 
m indenütt m eg
kezdték működésü
ket az okmányiro
dák január 2-án. 
K ecskem ét azok  
közé a városok közé 

tartozik, ahol a zökkenők kisebbek 
voltak. Igaz, innen-onnan összesze
dett bútorokkal, és két kamera he
lyett csak eggyel indultak, de a szá
mítógépek működtek (nem minde
nütt volt így), és az ügyfeleket fo
gadni tudták.

- A bútorok még nem érkeztek meg - 
mondta Latyák Márta csoportvezető 
(képünkön), amikor január elején ott jár
tunk - Ettől persze még lehet dolgozni, de 
a második kamera nagyon hiányzik, hi
szen itt készítjük el a fényképeket az iga
zolványhoz. Naponta 60-70 ügyfél jelenik 
meg kérelmével, körülbelül negyven ügy
féllel tudunk végezni a jelenlegi feltételek 
mellett. A okmányirodáknak egyelőre két

feladatkörük van: az új személyigazolvá
nyok valamint a lakcímigazolványok ki
adása. Előbbinél a kérelmeket fogadjuk, 
az adatokat vesszük fel és a fotó készül 
helyben, magát az okmányt Budapesten 
készítik el, ahol az adatokat is ellenőrzik. 
A kész igazolványt a tulajdonos címére 
postázzák. Az ügyintézés körülbelül egy 
hét, addig az ügyfél igazolást kap. A lak
cím igazolványokat itt helyben adjuk ki.

Az első személyigazolvány kiváltása il
letékmentes, s nem kell illetéket fizetniük 
a 70 év fölöttieknek sem. Mindenki más
nak 1500 forintba kerül az új okmány, 
amely szinte még akkora sincs, mint egy 
bankkártya. Cserét akkor lehet kérni, ha 
valakinek az adataiban történt változás - 
például férjhez ment, és nevet változtatott 
-, vagy annyira megrongálódott a régi iga
zolvány, hogy olvashatatlanná vált. A lak
címigazolványért nem kell fizetni, kivéve 
bizonyos eseteket, mondjuk, elveszíti va
laki, amikor is a kérelemhez ezer forint il
letéket kell lerónia.

Mint Latyák Márta elmondta, a szemé
lyi igazolványt illetően az okmányirodák 
országos hatáskörrel rendelkeznek, Vagyis 
a polgár abba az irodába mehet, amelyik
be kedve szottyan, ha egy kecskemétinek 
Szolnokon jut eszébe, hogy lejárt az iga
zolványa, a szolnoki okmányirodában is 
benyújthatja a kérelmét. A tervek szerint a 
jövőben más dokumentumok kiadása is az 
okmányirodákhoz kerül, az útleveleké ta
lán már ez év második felében.

A kecskeméti okmányirodához a város 
és 19 környező település tartozik, több 
mint 170 ezer lakossal. Már az első napok
ban nyilvánvaló lett, hogy ennyi ügyfélhez 
kevés a jelenlegi négy dolgozó. Ezért még 
négy alkalmazottat képeznek ki, akik kö
zül kettő "tartalék" lesz, helyettesítés ese
tére.

Az okmányiroda ügyfélfogadási 
ideje: hétfőtől péntekig 9 és 12 , il
letve 13 és 15 óra között, pénteken 
9-től 12 óráig.

Pénzgyűjtés a szem étgyűjtőre
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Minden bizonnyal beírná magát Kecs
kemét történetének képzeletbeli köny
vébe a város mai vezetése, ha sikerülne 
megvalósítani a regionális hulladéklera
kó nagyszabású tervét. Vagy legalábbis 
elkezdeni a több mint egy milliárd fo
rintos beruházást. A környezetvédelmi 
szempontokat messzemenően figyelem
be vevő, regionális hulladéklerakó 
hosszú időre megoldaná a város és a 
környező települések szemétgondjait.

Kecskemétnek nincs 1,2 milliárd fo
rintja erre a célra. Marad tehát az a meg
oldás, ami az Európai Unióban a telepü
lési önkormányzatok számára megszo
kott: pályázni kell oda, ahol ennyi pénz 
rendelkezésre áll. A Köztérben is írtunk 
már róla, hogy a város az EU egyik elő
csatlakozási alapjától, az ISPA-tól sze
retne támogatást elnyerni a hulladékle
rakó építéséhez. A polgármesteri hivatal 
most nagy lépést tett előre: a Környe

zetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC) 
tárcaközi bizottságának javaslatára a 
város a fejlesztésre 188 millió forintot 
kapott a Környezetvédelmi Minisztéri
umtól (KöM). Ez az összeg az ISPA- 
hoz benyújtandó pályázatban a saját 
részt jelentené, igaz, még negyvenmil
lió forintot találni kell hozzá.

A minisztériumi indoklás szerint a fej
lesztés megfelel a környezetvédelmi 
szempontoknak és céloknak. A kettős 
szigetelésű lerakók kialakításával az el
ső ütemben 700 ezer köbméter kommu
nális hulladékot lehet majd a depóban 
elhelyezni és ártalmatlanítani. A hulla
dék mennyiségét úgy csökkentik a lehe
tő legkisebbre, hogy szelektíven gyűj
tik, a lerakóban válogatják, a zöldhulla
dékot komposztálják. A későbbiekben 
biogáz nyerésére is lesz lehetőség.

Dr. Szécsi Gábor, amikor a fentiekről 
tájékoztatta a sajtót, azt is elmondta,

hogy a Környezetvédelmi Minisztérium 
programjában kiemelt helyet foglal el 
Kecskemét. Ez egyrészt politikai és 
szakmai lobbizás eredménye, másrészt - 
ha megvalósul a beruházás - Kecskemét 
"etalon" és referencia lehet a minisztéri
um számára.

Hertelendy László, városüzemeltetési 
tanácsnok hozzátette: a kiemelt figye
lem és támogatás az itt végzett szakmai 
munka színvonalának elismerése is, s 
külön megköszönte Kohajda László, a 
kommunális és környezetvédelmi bi
zottság elnöke, Jánosi István alpolgár
mester és dr. Maycr Antal, a Városgaz
dasági Kft vezetője közreműködését.

A város vezetése további terveket is 
dédelget: a folyékony hulladék kezelé
sének megoldását a kecskeméti kistér
ségben. Ez a beruházás 6 milliárd fo
rintba kerülne, s ugyancsak az ISPA-tól 
szeretnének támogatást nyerni hozzá. A 
pályázatot a KÖM szakértőinek segítsé
gével készítik el.
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Helyi adók 
Kecskeméten

A helyi adók a települési önkor
mányzatok fontos bevételi forrásai. 
Előkelő helyet foglal el közöttük az 
iparűzési adó, minthogy a nagyobb, 
"gazdagabb" városokban a helyi dézs- 
mák közül ez hozza a legtöbbet az ön- 
kormányzati konyhára. Decemberben 
a képviselőtestület karácsonyi aján
dékként a törvény szerint lehetséges 
legmagasabb mértékre, 2 százalékra 
emelte az iparűzési adót a hírős város
ban.

Kecskeméten négyféle helyi adót 
kell fizetni. Építményadót minden, 
nem lakás céljára szolgáló épület után 
fizetni kell. Mértéke 2000. január 1- 
től négyzetméterenként 300 forint, 
ugyancsak emelkedett az előző évhez 
képest, négyzetméterenként 100 fo
rinttal. Eme adónem alól nincs kivé
tel, fizeti Kovács úr a garázs után, és 
fizetik az idetelepülő multik is. A vá
rosközponton kívül eső területen 25 
százalékos adókedvezményben része
sülnek az építmények tulajdonosai.

A vállalkozók kommunális adóját, 
mint neve is mutatja, vállalkozók fize
tik, alkalmazottaik és önmaguk után. 
Az adó 1800 forint egy fő után , idén 
sem változott, s mintegy 60 millió fo
rintot hozott 1999-ben a városnak. A 
kezdő vállalkozók kedvezményt kap
nak: a kezdés évében és az azt követő 
évben csak az adó felét kell megfizet
ni.

Az idegenforgalmi adó tulajdonkép
pen a vendéget terheli, a vendég
éjszakánkénti 100 forintot a panzió, 
szálloda tulajdonosa fizeti be aztán a 
város kasszájába. Az ebből származó 
bevétel Kecskeméten nem jelentős, öt 
és hat millió forint között van.

Az iparűzési adót, amely az adóalap, 
azaz a nettó árbevétel 2 százaléka, ki
zárólag vállalkozókra, cégekre róják 
ki. Az új vállalkozások egy évig adó- 
mentességet élveznek. Két millió fo
rint alatti árbevétel esetén nem kell 
megfizetni. A beruházásokhoz kötődő, 
jelentős kedvezményt egyértelműen a 
nagyok élvezik. Ötven százalékban 
mentesül ugyanis négy évig az ipar
űzési adó megfizetése alól az a beru
házó cég , amely Kecskeméten 200 
millió forintot meghaladó tárgyi esz
köz-beruházást hajt végre, vagy a fog
lalkoztatottak számát száz fővel növe
li. 30 százalék a kedvezmény 100 mil
lió forintot meghaladó beruházás, il
letve 50 fő esetén. Lehet, hogy megle
pő, de vannak helybeli vállalkozók, il
letve cégek is, amelyek élni tudtak ez
zel a lehetőséggel.

Az ipari park területén öt évig teljes 
adómentességet élvezhet a beruházó, 
ha 100 millió forintot meghaladó 
termelőberuházást valósít meg és 40 
főt foglalkoztat, illetve 200 milliós a 
beruházás és 10 főnek ad munkahe
lyet. A munkahelyek legalább felének 
újnak kell lennie, és öt évig meg is  ̂
kell tartani a foglalkoztatottakat.

2000-től az iparűzési adó adóalapjá
ból levonható az anyagköltség (illetve 
az eladott áruk beszerzési költsége) 
100 százaléka. Két évvel ezelőtt 33, 
tavaly 66 százalékot lehetett levonni. 
Aki tevékenysége miatt egyik lehető

séggel sem élhet, az 50 százalék ked
vezményben részesül.

Kecskeméten 1999-re 1,715 milliárd 
forint helyi adóból származó bevételt 
terveztek, ebből 1,480 milliárd az 
iparűzési adó. Ezt az előirányzatot túl
teljesítették. Több tényezőtől is függ, 
hogy valóban bejön-e a tervezett be
vétel. Függ attól, hogy mennyi új adó
zó lép be, milyen az adóbehajtási 
munka, s főképp attól, hogyan alakul 
a gazdasági év. A 2000. évi előirány
zat 2,2 milliárd forint. Ebből 1,9 mil
liárd az iparűzési adó révén folyna be.

*

A kecskeméti közgyűlés tavaly de
cemberben kétszer futott neki az ipar
űzési adó emelésének. Az első körben, 
némi szavazási túltaktikázás folytán, 
úgy döntöttek, nem emelik. Ez oly
annyira meglepő volt, hogy a tapasz
taltabbak biztosak voltak benne: rend
kívüli közgyűlés lesz karácsony és új
év között, mert ha 1999-ben nem dön
tenek, a tárgyévben már nem lehet az 
adót változtatni. Márpedig a bevétel 
kell a városnak. Hosszadalmas lenne 
felidézni, hogyan lett az első előter
jesztés 2 százalékából a rendkívüli 
közgyűlésre 1,7 , s hogyan nőtt ez új
ra két százalékra. A lényeg, hogy a 
képviselők többsége megszavazta, an
nak ellenére, hogy az előzetes egyez
tető tárgyaláson a gazdasági érdek- 
képviseletek egyértelműen túlzottnak 
tartották az emelést, mégha el ismer
ték, hogy a városnak szüksége van a 
helyi bevételekre. Az érdekképviseleti 
szervezetek az 1,7-1,8 százalékos 
adómértéket javasolták.

Dr. Szécsi Gábor polgármester több
ször hangsúlyozta, az iparűzési adó
ból származó bevételt arra is felhasz
nálják, hogy létrehozzanak egy vállal
kozásfejlesztési alapot. A kilencvenes 
évek elején volt már hasonló Kecske
méten, de felemésztette a költségveté
si szükség. Abonyi Géza, a Bács-Kis- 
kun Megyei Kézműves Kamara elnö
ke a városházi érdekegyeztető tárgya
láson elmondta, számításaik szerint 
50 millió forintból el lehetne indítani 
az alapot. A kamatmentes, visszafize
tendő támogatás segíthetné a helybéli 
kisvállalkozókat.

Kecskemét tehát belépett a 2 száza
lékos városok - Debrecen, Győr, Bé
késcsaba, Pécs - klubjába. Ezt a mér
téket a törvény szerint egyelőre nem 
lehet tovább srófolni. Kissé aggasztó 
viszont Járai Zsigmond pénzügymi
niszter január eleji kiszólása, misze
rint a helyi iparűzési adók 40 százalé
kát - az elmaradottabb települések fej
lesztése érdekében - központosítani 
kellene. Ami, ugyebár, azt jelenti, 
hogy az állam elvenné és újraosztaná. 
Azóta nem hallani az elképzelésről, 
így remélhetőleg az újévi mulatozást 
követő tudatbeszűkülésben talán csak 
én értettem félre a miniszter szavait.

(a helyi adók témájával kővetkező 
számainkban is foglalkozunk)

-má-

Adóterhelés Kecskeméten 2000-ben 
(a helyi adók és a gépjárműadó mértékei)
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donképpen nincs, de ha a párnak kis
korú gyermeke van, az első tárgyalá
son mindenképpen megpróbálják bé- 
kíteni őket.

Ha az eset nem ideális, a pereskedés 
évekig is eltarthat. Bizonyítani kell 
például, ha az egyik fél nem akar vál
ni, hogy a házasság tényleg megrom
lott. Előfordul, hogy a felek akarnak, 
de nem tudnak megegyezni. Legin
kább a vagyon megosztásában. Ilyen 
esetben a bíróság részítélettel elvá
laszthatja a párt, akik aztán erőiket és 
ügyvédjeiket a vagyonmegosztási per
re koncentrálhatják. A bíróságon is 
érezhető, hogy egyre több a jómódú 
ember, és egyre több a vagyon, amin 
pereskedni lehet. A házassági szerző
dés ennek ellenére még csak elvétve 
fordul elő.

Kecskeméten a válni szándékozók 
több mint fele közös megegyezéssel 
kíván búcsút mondani egymásnak. 
Ezzel elsősorban nem a bíróság, ha
nem a saját helyzetüket könnyítik 
meg. Nem mérgesedik el annyira a 
viszony, hogy meggyűlöljék egymást, 
és a gyerekeket sem viseli meg annyi
ra a tudat, hogy anyu és apu többé 
nem akarnak együtt élni.

Az évekig tartó pereskedésből olyan 
csúnya ügyek is kerekedhetnek, amit 
már a sokat tapasztalt bíró is nehezen 
visel. Sértettség, bosszúvágy, gyűlöl
ködés, hazugságok, egymás befeketí- 
tése - az érintettek nem éppen előnyös 
oldalukat mutatják, de többnyire ez 
érdekli őket a legkevésbé. Van, aki 
egyszerűen nem tud belenyugodni, 
hogy a házasságnak vége. Van, aki 
bosszút áll, mint annak a tíz éve elvált 
párnak az egyik tagja, aki azóta is kü
lönböző perekkel bombázza hajdani 
hitvestársát. Érdekes, hogy a válópe
rek többségét a feleségek kezdemé
nyezik. A férjek csak akkor, ha nyo
mós okuk van rá. A "nyomós ok" 
gyakran sokkal fiatalabb, mint a fele
ség.

Manapság az élettársi kapcsolatok is 
gyakrabban érnek véget a bíróságon. 
Az ilyen kapcsolat alatt szerzett va
gyonra nem úgy tekint a törvény, mint 
a házasság esetében. Be kell bizonyí
tani, ki m ennyit hozott a közös 
konyhára. Első ránézésre is 3-4 év - 
mondja a tapasztalt bíró.

Az alibi válásokat nehéz kiszűrni. A 
nyolcvanas évek elején például azért 
váltak el jónéhányan, mert egy család

nak nem lehetett több ingatlana. Mos
tanában például a végrehajtás meghiú
sítása miatt. Esetleg azért, mert a 
gyermekét egyedül nevelő szülő kicsi
vel több családi pótlékot kap.

A statisztika szerint Kecskeméten a 
felbomlott házasságok mintegy har
madában nem neveltek kiskorú gyer
meket. Az elvált házaspárok 37 száza
lékának egy, 25 százalékának kettő, 6 
százalékának pedig három vagy ennél 
is több közös kiskorú gyermeke volt. 
Az 1998-ban elvált házaspárok mint
egy 30 százaléka nevelt hét évesnél 
kisebb gyermeket. Ez a szám nagyon 
elgondolkodtató.

A bírók azt mondják, nincs lehango
lóbb, mint fiatalokat látni a teremben, 
egészen pici gyerekkel. Egyébként 
sem könnyű, Bicskei elnökhelyettest 
idézve, "egész nap elfuserált kapcso
latokkal találkozni", de ha gyermek is 
érintett az ügyben, még nehezebb. 
Ilyenkor van a legnagyobb szükség a 
bíró tapasztalatára, emberségére, em
pátiájára. Kegyetlen dolog kimondat
ni egy gyerekkel, hogy kit szeret job
ban, a legtöbb bíró nem is szívesen, 
csak a legvégső esetben él ezzel a le
hetőséggel. A szülők, sajnos, nem 
mindig gondolkodnak ugyanígy.

A bíróságot gyakran éri a vád, hogy 
a perek nagyon elhúzódnak. Hogy 
meddig tart egy per, az nem csak a bí
ró munkájától, az eset bonyolultságá
tól függ, hanem az ügyek és a bírák 
számától is. A Kecskeméti Városi Bí
róságon volt olyan időszak, amikor. 
300 ügy jutott egy bíróra. Félévente 
került sor egy-egy ügy tárgyalására. 
Most már jobb a helyzet, 130-140 ügy 
esik egy polgári peres bíróra, de az 
ideális nyolcvan lenne, mondja az el
nökhelyettes.

Válóperes bírónak nemigen van si
kerélménye. Hiszen siker az, hogy el
választott két embert? Az ügyek hosz- 
szú folyamából így inkább azokra az 
esetekre emlékszik, amelyekben el
maradt a per, a feleket sikerült kibékí
teni. Ok szinte mindig fiatalok. Még 
hajlanak rá, hogy adjanak maguknak 
egy újabb esélyt, még egyszer kipró
bálják, igaz-e, hogy a jól sikerült há
zasság - akárcsak a jól sikerült esküvő 
- bölcs kompromisszumok sorozatá
nak eredménye.

írta: Magyar Ágnes

Házassági helyzetjelentés
A statisztika szerint csökkent a há

zasság népszerűsége. Bár ki tudja, le
het, hogy soha nem volt népszerű, 
csak az elmúlt századok asszonyai és 
férfíai különböző -társadalmi, erkölcsi 
és gazdasági - okok miatt kénytelenek 
voltak ebben a formában együttélni és 
utódokról gondoskodni. A XX. szá
zad ezen a téren is hatalmas változá
sokat hozott. Jót és rosszat. A lényeg 
azért nem változott: férfinak és nőnek 
szüksége van egymásra, erről tanús
kodik, hogy a házasság nélküli együtt
élés viszont egyre gyakoribb.

A Központi Statisztikai Hivatal 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságá
nak adatai szerint Kecskeméten 1990 
és 1998 között kétharmadára esett 
vissza a házasságkötések száma. Tíz 
évvel ezelőtt hét házasságkötés jutott 
ezer lakosra, 1998-ban már kevesebb, 
mint öt. A végzetes lépésre a kecske
métiek is fiatal korukban hajlamosab
bak: a házasuló férfiak 70, a nők 80 
százaléka volt harminc évnél fiata
labb. Érdekes, hogy az iskolázottság 
emelkedésével későbbre tolódik a há
zasságkötés, s minél magasabban kép
zett valaki, annál kevésbé óhajtja e 
köteléket. A házasságkötéseknél gya
kori, hogy azonos foglalkozási cso
porthoz tartozók kötnek egymással 
házasságot, az ilyen szempontból ho
mogén házasságkötések aránya 1998- 
ban 53 százalékot tett ki Kecskemé
ten. A megkötött házasságok három
negyedében nőtlen, illetve hajadon lé
pett házasságra. A férfiak és nők ke
vesebb, mit négy százaléka kötött öz
vegyként házasságot, a férfiak 18, a 
nők 17 százaléka gondolta úgy, hogy 
másodszorra is érdemes nekifutni.

Van, aki bevallja, van, aki nem, de 
valószínűleg minden nő ábrándozott 
arról ifjú leányka-korában, milyen is 
lesz majd az esküvője. Természetesen 
felejthetetlen és nagyszabású, népes 
vendégsereggel, gyönyörű menyasz- 
szonyi ruhával, könnyeiken át mo
solygó, m eghatott öröm szülőkkel, 
hajnalig tartó mulatsággal, és így to
vább. Lehet ragozni. Az ábrándokban 
többnyire nem játszik szerepet a pénz, 
és az a rengeteg fáradság, amivel egy 
ilyen esemény megszervezése jár.

A jól sikerült esküvő bölcs kompro
misszumok sorozata - véli Móra Ró
bert, a Full Party Service tulajdonos
ügyvezetője, aki feleségével együtt 
több éve foglalkozik rendezvények, 
társasági események szervezésével. 
Megfelelő helyen, megfelelő szolgál
tatással, a vendég-összetétel ismereté
ben lehet igazán szép, emlékezetes es
küvőt szervezni. Nem érdemes eről
tetni például a fényűző szállodát, ha a

házasulandók egyikének rokonsága 
jobban kedveli a kis, családias hangu
latú helyeket. Bármi, ami feszélyezi a 
vendégek, rokonok egy részét, kocká
ra teheti a sikert. A finom ételek és ita
lok, a jó zene mellett az esküvő leg
fontosabb kelléke ugyanis az a légkör, 
amelyben minden meghívott jól érzi 
magát - mondja a tapasztalt szervező.

A kompromisszumok sorában ter
mészetesen első helyen áll a vágyak 
és a lehetőségek tisztázása: mit bír el 
az ifjú pár, illetve szüleik pénztárcája. 
Egy olyan, száz vendéges esküvő, 
amelyen "mindenből van egy kicsi", 
öt-hatszázezer forintba kerül - mondja 
Móra úr. Valószínűleg ezért van, hogy 
sokan, ha már világraszóló mulatságot 
nem rendezhetnek, akkor inkább egy
szerűen, egészen szűk családi körben 
ünnepük meg házasságkötésüket. Az 
is gyakori ma még, főleg kisebb .tele
püléseken, hogy a nagy lakodalmat 
"házilag" bonyolítják: az egész ro
konság három napig süt-főz, hogy a 
sok vendég jóllakhasson. De olyan is 
akad, aki két esküvőt tart, egyet szűk 
családi körben, egyet meg a baráti tár
saságnak.

Móra Róbert szerint a házasulandók
nak két alaptípusa van. Az egyikbe 
tartoznak azok, akik jó  előre és alapo
san fölkészülnek, megfontolják a dol
got, és hagynak időt a szervezésre. A 
másik típus valamilyen ok miatt hirte
len dönt, mielőbb ki szeretné mondani 
a boldogító igent, de azért megadná a 
módját is. Előfordul, nem is olyan rit
kán, hogy az az esküvő sikerül na
gyon jól, amit gyorsan, rövid idő alatt 
kellett megszervezni. Ilyenkor jól jön 
egy profi rendezvényszervező cég se
gítsége, akár úgy, hogy az egész ren
dezvényt felvállalják, akár úgy, hogy 
csak rész-szolgáltatást nyújtanak, pél
dául elkészítik a dekorációt.

M óráék úgy tapasztalták, hogy 
Kecskeméten és környékén jobbára 
még a hagyományos esküvő dívik: 
vőféllyel, kikérővel, a vendégsereg 
ide-oda sétáltatásával (vagy adóztatá
sával), hagyományos éttermi vacsorá
val. A hagyományoktól nem szívesen 
térnek még el mifelénk. De, mint a 
statisztika is mutatja, a házasulandók 
többsége harminc évén még innen 
van, a fiatalok pedig harapnak az új
donságra. Kecskeméten is egyre töb
ben szeretnének esküvőt amerikai mó
di szerint. A party jellegű esküvőn 
minden egy helyen zajlik, többnyire a 
szabad ég alatt. Az anyakönyvvezető 
házhoz jön, az eseményeket ceremó
niamester igazgatja. A vendéglátás le
het állófogadás, grill-party vagy ha
gyományos vacsora is. Az ilyen eskü
vőnek sajátos hangulata van, és iga
zán egyedivé tehető. Gyakorlati szem
pontból nagy előnye, hogy a vendé

geknek nem kell körbejárniuk a fél 
várost az örömszülők házától a pol
gármesteri hivatalon át a vendéglőig, 
mire végre leroskadhatnak az ünnepi 
asztal mellé.

Az esküvő óriási esemény és óriási 
izgalom. Filmen nagyon szórakozta- 
tóak a botrányosan sikerült lagzik, de 
a sajátját szeretné mindenki simán le
tudni. Bár az idő megszépítheti azt is, 
amin egykor bosszankodtunk.. Talán 
az a kecskeméti pár is, akik egy rossz 
naptári bejegyzés miatt másfél órát 
vártak a papra, a tízéves évfordulón 
nevetve emlékezik majd az ügyre, 
mint saját, külön bejáratú esküvői 
sztorira. Hacsak el nem válnak addig-

Nemrégiben érdekes dokumentum 
filmet sugároztak a királyi televízión 
arról, hogy nemzetiségtől, kultúrától 
függetlenül mi mindenre vagyunk ké
pesek mi emberek, férfiak és nők egy
aránt, azért, hogy csábosnak láttatva 
magunkat, megszerezzük a másikat. 
Arról is lehetne tanulságos dokumen
tumfilmet rendezni, ennél mennyivel 
többre is képesek vagyunk, hogy az
tán viszont megszabaduljunk tőle...

Nézzük ismét a KSH Megyei Igaz
gatóságának adatait: 1998-ban Kecs
keméten 483 házasságkötésre 263 vá
lás esett. A kilencvenes évtizedben 
minden évben körülbelül három válás 
jutott ezer lakosra. Úgy tűnik, e téren 
beálltunk egy stabil szintre. A felbon
tott házasságok fele tíz évnél rövidebb 
ideig tartott, húsz vagy ennél több év 
után a házasok 20 százaléka vált el 
ágytól-asztaltól és egymástól. Az el
váló férfiaknak és nőknek több, mint 
háromnegyede volt a 25-45 éves élet
kor között. A válások tehát elsősorban 
a fiatalokat és a középnemzedéket 
érintették.

Dr. Bicskei Ferenc, a Kecskemét Vá
rosi Bíróság elnökhelyettese és dr. 
Boros Gabriella bíró szerint nálunk az 
európai gyakorlathoz képest sem 
nehéz elválni. Ez persze nem azt je 
lenti, hogy a procedúra mindig gyor
san és könnyen lezajlik.

Az "ideális eset ": gyermektelen há
zaspár, akik közös megegyezéssel vál
nak, és nincs köztük semmilyen vitás 
kérdés. Ilyenkor egy tárgyalás is elég, 
hogy a bíróság döntsön. Ma már 
úgynevezetett békítő tárgyalás tulaj

Vészhelyzetben: helyettes szülőt!
Az 1997. évi XXXI .törvény az önkormány

zatok számára kötelező feladatellátásként az 
alapellátás keretén belül- olyan szolgáltatások 
bevezetését írja elő, melyeket a rászorulók el
sősorban önkéntességi alapon vehetnék igény
be.

A gyermekek átmeneti gondozását - ami a 
szülő kérelmére vagy beleegyezésével törté
nik - abban az esetben kell biztosítani, ha a 
szülő egészségügyi körülménye, életvezetési 
problémája, indokolt távolléte, vagy más aka
dályoztatása miatt a gyermek nevelését a csa
ládjában nem tudja megoldani.

Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló 
ok fennállásáig, de legfeljebb 6 hónapig tart,

az elhelyezés időtartama azonban egy ízben 3 
hónappal meghosszabbítható. A gyermekek 
átmeneti gondozásáért a szülőknek személyi 
térítést, díjat kell fizetniük. Az átmeneti gon
dozás megszervezése három formában történ
het, helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti 
otthonában, vagy családok átmeneti otthoná
ban. A továbbiakban az átmeneti gondozási 
formák közül a helyettes szülői tevékenység 
biztosítására fogunk kitérni.

A helyettes szülő az a személy, aki a vér sze
rinti szülő kérelmére, vagy belegyezésével az 
átmenetileg nehéz helyzetbe jutott család 
gyermekét az otthonába fogadja, és ott gon
doskodik a teljeskörű ellátásáról. Úgy, hogy

közben a vérszerinti szülő felügyeleti joga 
megmarad.

Az átmeneti gondozásra szoruló gyermek 
szempontjából a gyermek nyugodt, biztonsá
gos családi környezetbe kerül, életkorának és 
egyéni sajátosságának megfelelő ellátásban 
részesül, mintajellegű életvitellel találkozik a 
helyettes családban. Nem szakad ki a megszo
kott lakóhelyi közösségből (óvoda, iskola ba
rátok). A szülővel rendszeres személyes kap
csolatot tarthat fenn.

A helyettes szülők személyi adottságainak és 
a befogadó környezetnek a gyermek jó színvo
nalú ellátásának biztosítására alkalmasnak és 
felkészültnek kell lennie. Ezért köteles meg
vizsgálni az önkormányzat, illetve a működte
tő, a helyettes szülőnek jelentkezettek alkal

masságát. Az alkalmassági vizsgálat kiterjed a 
helyettes szülő teljes családjára is. Helyettes 
szülő lehet az aki: -14 évesnél idősebb, és a 
nála elhelyezett gyermeknél min. 16 évvel, 
max. 45 évvel idősebb. (Ettől a szabálytól el 
lehet térni akkor, ha a helyettes szülő a gyer
mek rokona, és ha ez a a döntés a gyermek ér
dekeit szolgálja.) - büntetlen előéletű. Érzelmi 
és fizikai adottságai, egészségi állapota alap
ján alkalmas a gyermek gondozására, nevelé
sére. (A háziorvos igazolja, hogy a jelentkezett 
személy nem szenved a gyermek teljeskörű el
látását korlátozó testi érzékszervi értelmi fo
gyatékosságban, pszichotikus zavarban és ká
ros szenvedélye sincs.)

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a helyettes 
szülői feladat vállalhatóságának egyik feltéte

le a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzé
se. A helyettes szülőt tevékenységéért díjazás 
illeti meg, melyet a hatályos jogszabályok ér
telmében csak akkor kell folyósítani, ha ottho
nában ténylegesen átmeneti gondozást szol
gáltat. A helyettes szülői díj legalacsonyabb 
összege gyermekenként, fiatal felnőttekként a 
minimálbér 20 százaléka. A helyettes szülőt a 
tényleges átmeneti gondozás ideje alatt neve
lési díj és ellátmány is megilleti, a mindenko
ri öregségi nyugdíjminimum 120 százaléka.

A kecskeméti helyettes szülői hálózat létre
hozása érdekében indítandó tanfolyamra ér
deklődők jelentkezését várják az l.sz. Család- 
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Kecske
mét, Ferenczy u. 1. tel: 507-621,vagy 322, 
411, 8-16 óra között)

: Slllliillili
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\  Kecskeméten élő Vágó Márta 
mgdíjas pedagógus. Ötven évvel ez- 
3tt szerzett tanítói oklevelet, majd 
:iári diplomát. Jó érzéssel mondja, 
>gy egyazon helyen - a Hosszú utcai 
Colában - megszakítás nélkül har- 
inckét évig tanított. Közben utazó 
oportok élén változatlan érdeklő- 
ssel, kíváncsisággal és nem szűnő 
kesedéssel járta az országot és Eu- 
pat. A megismerő és élményszerző 
jain összegyűjtött tárgyak - köny- 
k, népi kerámiák, szőttesek, kalota- 
egi varrottasok, vázák, gyertyatar- 
k stb. - szépítik, gazdagítják a Jókai 
cai lakás meghitt - szép helyiségeit. 
:emet és lelket gyönyörködtető az 
azi polgári környezet. Felüdítően 
>nnyű és élvezetes a beszélgetés, 
nelybe bekapcsolódik az immár ki- 
ncvennégy esztendős édesanya, a 
kszoros dédmama is.
K
/ágó Márta ezt mondja a családjá- 
1:
"Nekünk már a dédapánk is peda- 
igus volt, meg a szüléink is, többen 
rokonok közül is. Az apánk a Rákó- 
i Ferenc Általános Iskola igazgatója 
>lt, s előtte körzeti tanfelügyelő, az 
lyánk húsz évig tanított egy intéz- 
ényben, a Zrínyi Ilona iskolában, s 
iszesen négy évtizedet töltött el di- 
:jai között. Hatan vagyunk testvérek, 
írom tanár, egy orvos, egy gyógy- 
:erész és egy tisztviselő. Egyetlen fiú 
rlt közöttünk, Iván, a mérnök, aki 
agikusan korán eltávozott mellű
nk.
- Özvegy édesanyánk és az ugyan
iak kilencvenen túli nagynénénk mö- 
é ma már felsorakozik tehát a hat 
/erek, a tizenegy unoka és a hét déd- 
loka. Kecskeméten, Budapesten és 
émetországban él a nagycsalád, ám 
'.ért rendesen együtt vagyunk. Szil- 
jszterkor például összesen ötvenné- 
/en köszöntöttük együtt az új évez
rdet.
*

- Miért lett tanár?
- Első gyerek voltam, s jöttek a töb- 
iek. Minél előbb kenyérkereset kel- 
tt. S a családi hagyományok persze, 
gyébként nálunk minden gyerek to- 
íbb akart tanulni kezdettől fogva.
- Nyilván szerette a nevelést, á peda- 
ógiát. Tanítás közben mi okozta a 
gnagyobb örömet?
- Magyar-történelem szakos lettem,
3 tanítottam közben földrajzot is. 
zerettem, és örömmel végeztem a új
ításomat, a Hosszú, utcai iskola hoz- 
ínőtt a szívemhez. Kálnoki László jó 
;azgató volt, megteremtette a legjobb 
ltételeket a munkánkhoz. Nagyon jó 
gyerek-anyagunk" volt, sokukkal ma 
tartjuk a kapcsolatot. Például emlé-

ízetes a huszonöt, meg a harminc 
/es találkozó.
- Említene neveket azzal kapcsolat- 
in, hogy kik voltak hatással Önre 
unkája közben?
- Sokáig sorolhatnám a kitűnő, lel
es, odaadó munkát végző pedagógu

sok neveit. Dr. Nánási Miklós főisko
lai tanár, dr. Gulyás István igazgató, 
dr. Bakay Tibomé, aki a bábozást elin
dította Kecskeméten, Nemesszeghy 
Márta, az ország első ének-zenei álta
lános iskolájának megszervezője és 
haláláig vezetője, Magyar Ilona Kos- 
suth-díjas tankönyvíró, dr. Kálmán 
Lajos karnagy, népdalgyűjtő, aki 
Kecskemét díszpolgára lett. Rendkí
vüli öröm volt velük együtt dolgozni, 
mélyen hatottak rám.

- Miért kezdett el utazni rendszere
sen, hogyan lett
megszállott ide
genvezető?

- AZ 1957-56- 
as tanévben szer
ződést kötöttünk 
az IBUSZ-szal a 
rendszeres or
szágjárásra. Vo
nattal és busszal 
jártuk az orszá
got, és a határon 
túli magyarlakta 
területeket. Eger,
Lillafüred, Pécs, 
a Balaton kör
nyéke, a Kárpá
tok, a Szepesség, 
a Hargita, a Szé
kelyföld, a jugo
szláviai tenger
part ezer és ezer 
élmény forrása 
volt. Közben Erdély szerelmese let
tem, ahol legalább ötvenszer voltam 
csodálója az igaznak, szépnek, embe
rinek, a történelmi emlékhelyeknek és 
a lelket- gazdagító gyönyörű termé
szetnek.

Közben egyénileg és baráti társaság
gal keresztül-kasul bejártam Európát. 
Csupán Skandináviába, Hollandiába 
és Portugáliába nem jutottam el. Jó 
három évtizedig tartott ez a sok-sok 
örömet adó szép elfoglaltság a tanítás 
mellett. Talán hangzatosán nagy sza
vaknak tűnik, de a hazaszeretetre ne
velés és a "megismerni és megszeret
tetni" jelszó lebegett mindig a sze
mem előtt.

- így utólag milyennek ítéli meg a 
"világjáró " embereket? Sok vesződés, 
baj volt velük? S voltak visszatérő uta
sai?

- Nagy-nagy örömmel, jóérzéssel 
mondom, hogy sokan ismételgették a 
közös utazást. Talán most sokan meg
lepődnek, de nyugodtan mondhatom: 
az egyik legjobb és leghálásabb réteg 
a paraszti világból verbuválódott. Na
gyon emlékszem sok-sok példára. 
Volt egy parasztasszony, aki a Rákó- 
czi-kort és a Nagyságos Fejedelmet, 
annak életét alaposan ismerte, és több
ször útitársunk volt egy izsáki szabó
mester, aki bejárta Európát. Ebben a 
tevékenységben tudni, ismerni kellett, 
és nagy-nagy türelemre volt szükség. 
Szerintem a csoportos utazások részt
vevőinek többsége fegyelmezett, ér
deklődő ember volt.

- A tanításban tudta hasznosítani az

utazási tapasztalatokat?
- Nagyon! Mindent. Olyan gyakori

sággal vittük a tanulóinkat mindenfe
lé, hogy a nyolcadik osztály végére 
szinte az egész országot bejárták. Ma
radandó emlékem, hogy a földrajz óra 
végén ezt mondta egy fiú: - Magát 
reggelig elhallgatnám! Kell ennél 
szebb, több egy nevelőnek?

- Hetven évesen szellemileg friss, fi
atalos. Hogyan "élte meg" a nyugdí
jaztatását?

- Tudni kell időben "lelépni", abba

hagyni. Át kell adni 
a helyet a fiatalok
nak. Ma már keve
sebbet utazok, de 
azért még van egy 
állandó nyugdíjas 
csoportom, a 
lajosmizsei klub 
tagjaiból áll. Svájci, 
ausztriai és olaszor
szági emlékek ko
vácsolják össze to
vább a kisközössé
get.

- Vannak tervei?
Hogyan telnek nap
jai?

- Az otthonunk a legfontosabb. A ba
rátok, az emlékek rendezése, ébrentar
tása. Az egymásról gondoskodás. És 
olvasás, mérsékelten tévé-nézés. Köz
ben készülök a nyári utazásra, Tiroli 
tájakra megy a csoport.

- Mint a Tudományos Ismeretterjesz
tő Társaság tagja előadásokat is 
tartott...

- Éveken át több százat. Tanyákon is, 
sokat. Volt amikor szekéren mentem 
úttalan utakon De mindig élmény 
volt.

Itt jegyzem meg, hogy úgy érzem: 
tartalmas életet éltem. A látvány, is
meret és tapasztalat az 
emberi kapcsolatok 
mellett teljessé tették az 
életemet.

írta: Varga Mihály

BERETVÁSOKRÓL
Egyikük 150 évvel ezelőtti születése kapcsán

Nagykőrös földesura, gróf Keglevich Miklós 
közbenjárására kapta meg Beretvás István 
1667. május 19-évei Leopold királytól a címe
res nemesi levelet. Azóta egyvégtében Nagykő
rösön élnek a Beretvások, akiknek korabeli ok
levelén még a Borotvás név szerepel.

A három város - Kecskemét, Cegléd, Nagykő
rös - ismert, hagyományosan jó kapcsolata en
nek a családnak az életében is szerepet játszott. 
Többen települtek át Nagykőrösről Kecskemét
re vagy lakhelyüket megtartva, Kecskeméten 
vállaltak állást.

A család nevezetesen, Kecskeméten legismer
tebb tagja volt ifjabb Beretvás Pál szőlész, bor- 
kereskedő és szállodatulajdonos, akire most 
2000-ben, születésének 150 éves jubileumán 
emlékezhetünk.

Ifj. Beretvás Pál 1871-től vezette világlátott, 
művelt építőmester édesapja által alkotott Be
retvás szállót és kávéházat. A szállodájában fel
szolgált - külföldön is hírnevet szerzett - tüzes 
vörösborát Szarkásban termesztette. De szőlő
ültetvényeket telepített Belső-Ballószögben, a 
Csáktornyái hegyen és az Úrihegyben is. A ki
válóan gondozott szőlőtelepekről - a szállodai 
vendéglátáson túl - jelentős mennyiségű borral 
kereskedett, külföldre is exportált.

A kiváló borász tapasztalatait Németország
ban szerezte, a borpalackozást pedig a híres 
Francia-borvidék központjában Bordeauxban 
sajátította el. Nagyszerű pincéket létesített 
Kecskeméten, amelyekben 14000 hektoliter 
bort tudott tárolni. Borai Ausztriában, Németor-

Mesés gazdagságuktól, de ezzel együtt mecé
nás hajlamukról is híresek voltak a Be'retvások, 
akik közül az ősök három ízben is nyertek kirá
lyi adományt.

A Beretvás-família nagykőrösi ága a szom
széd város közéletében jeleskedett inkább. A 
család 8 tagja 18 ízben viselt a városnál fő
vagy másodbírói tisztet.

Nemzeti elkötelezettségükről, hazafias érzü
letükről is nevezetesek voltak a Beretvások. Ki
emelkedik mindőjük közül Beretvás Zsigmond, 
aki - a gyászos emlékű Trianoni békediktátumot 
követően - az Ausztria által annektált nyugat
magyarországi felszabadító harcokban vett 
részt, a Héjjas Iván vezette 120 kecskeméti le
gény között.

A kirschlagi ütközetben Beretvás Zsigmond 
tartalékos zászlós géppuska-fészek elleni ro
hamban véve részt, öt géppuskagolyótól találva, 
lőtt sebeiből vérezve, köztük egy toroklövéssel, 
egykedvűen cigarettázva mutatott példát társai
nak, várakozva az értük, sebesültekért küldött 
rázós szekerekre.

Napjainkban, a Nagykőrösön született, a szü
lői házba naponta hazajáró dr. Beretvás Károly 
ügyvéd él és dolgozik Kecskeméten, ingázva 
lakhelye és munkahelye, a Klapka-utcai ügyvé
di irodája és Nagykőrös között.

Az ügyvéd úrról elmondható: "Nem esett 
messze az alma a fájától." Irodája falán a kirá
lyi kegy jele, a nemességet igazoló családi cí
mer: álló kék pajzsban zöld alapon vörös ruhás, 
kalpagos katona áll a nézővel szemben, jobb ke

A volt Beretvás szálloda és étterem a főtéren, ma ennek helyén áll az OTP székház

f

25 éves az Erdei Ferenc AM K
1975. február 14-én vehette birtokába a város 
az ország lakossága a művelődési központot, 

z elmúlt negyed század alatt mindig pezsgő 
et, színes program kínálat jellemezte az intéz- 
ény működését. Hangversenyek, színi előadá- 
k, kiállítások, fesztiválok, vásárok, ismeret- 
rjesztő programok, tanfolyamok, szórakoztató 
űsorok, bálák, táborok, s klubok sokasága 
irta, várja az idelátogató fiatalokat és felnőtte- 
■t. 2000-ben különösen gazdag az Erdei Fe
ne Általános Művelődési Központ és a város 
ilturális Línálata. A millennium ünnepi ren- 
zvények sorában az év folyamán több, olyan 
ogramra is várjuk Önöket, amely az intéz- 
ény 25 éves működéséhez kapcsolódik.
\ z  intézmény évfordulós rendezvényeinek 
rát február 14-én ünnepi Gálaest nyitja, a 
cskeméti közönség által kedvelt és szeretett 
íívészek részvételével.

Az év során, havonta 1-1 közösségi és szak
mai program idézi majd fel a negyedszázados 
múlt évtizedeit, tartalmas időtöltést kínálva a 
mában. Tartsanak velünk, legyenek továbbra is 
vendégeink!

2000. február 14., hétfő 19 óra: Gálaest, a 
Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány Javára 

A fellépő művészek: Pitti Katalin, Bencze Ilo
na, Ráckevei Anna, Szinetár Dóra, Keveházi 
Gábor, Reviczky Gábor, Sirkó László, Túri 
Sándor, Kecskeméti Színitanoda, Kecskemét 
Táncegyüttes, Kecskemét Jazz Orchestra 

Zongorán közreműködik: Péter Szabó Anikó 
és Látó Richárd. A műsort vezeti: Szily Nóra 

A Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány tevé
kenységével elsősorban a városi közművelődé
si munka támogatását, az egyetemes és a ma
gyar kultúra értékeinek közvetítését, a hagyo
mányok ápolását tűzte ki feladatául. Támogatni

kívánja az amatőr művészeti csoportokat, 
együtteseket, a közhasznú képzéseket, tanfolya
mokat, táborokat. Anyagi támogatás formájá
ban segíteni kívánja a kulturális jellegű városi 
nagyrendezvények megvalósulását. Az alapít
vány nyitott, ahhoz bármely természetes és jogi 
személy - a vonatkozó adókedvezményeket is 
érvényesítve - csatlakozhat. Az alapítványt tá
mogatójogi személyek számára folyamatos be
mutatkozási lehetőséget teremtünk. Hiszünk 
abban, hogy a jó ügyek érdekében létrejövő szé
leskörű összefogás mindig meghozza - ha hosz- 
szabb távon is - a maga eredményét, s így a 
Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány az Ön segít
sége révén sok kiváló kezdeményezést támogat
hat majd. Az alapítvány számlaszáma: 
11500504-10007170. A 2000. évtől kezdődően 
a személyi jövedelemadó 1%-át az Alapítvány 
részére is felajánlhatja a fenti számlaszámra!

szágban és Amerikában is kedveltek voltak, 
számtalan kiállításon nyertek aranyérmet.

Gazdaságával soha nem hivalkodott, de gyak
ran és nem véletlenül beszélt poharazgatás köz
ben a nemesi levelet szerzett Beretvás János 
unokájáról, aki 100 esztendővel a címer-adomá
nyozást követően is kimutatva a Keglevich- 
család iránti háláját azzal, hogy 1100 forint tar
tozását (akkor mesés összeget) engedte el gróf 
Keglevich Gábor generálisnak 1764-ben.

zében görbe kardot tart, s balját csípőre teszi. A 
címert ölelő takarók: arany-kék, ezüst-vörös. A 
címer alatt a név és az adományozás dátuma: 
Borotvás, 1667.

S a 333 esztendős régi címerpajzs már a XXI. 
század-, a harmadik évezred modem számító
gépeire-, s egy neonfénnyel villogó monitorra 
tekint alá a falról.

S
Novemberi számunkban írtunk először 

Kecskemét új internetes magazinjáról, a Há
ló - Kecskeméti Információs Magazin-ról. 
Akkor Szappanos Sándor főszerkesztővel 
beszéltünk az indulásról és a terveikről. Az
óta tovább szőtte az Info Panel Bt. a Hálót.■

A Magazin látogatottsága folyamatosan nő 
és a statisztikák szerint sokan visszatérnek 
nap mint nap. A Köztér internetes kiadása is 

■ sok látogatót vonz. Az ország szinte minden 
részéről, sőt külföldről is igen gyakran ol-

írta: Tiszaugi Szabó Tamás

vassák az újság cikkeit. A közeljövőben 
megújul a Köztér internetes megjelenése.

Lehetővé válik például témakörönkénti 
csoportosításban lekérni a cikkeket. Hama
rosan elkészül a Köztér Archívum, ahol a ré
gebbi számokban lehet majd tallózni. A Há
lót a szerkesztőség naponta frissíti, ezért ér
demes gyakran beleakadni. A Háló - Kecs- 
keméti Információs Magazint a 
www.kecskemet.info.hu címen böngészget
hetik.

http://www.kecskemet.info.hu


Költészet és filozófia a színpadon
Az ember tragédiája drámai költe

mény, tehát folyamatosan kezünkbe 
kell venni, hogy elgondolkozhassunk 
Madách sorain. Színpadra állítása 
nagy buktatók elé álh't(hat)ja a rende
zőket. A Kecskeméti Katona József 
Színház január 14-ei bemutatója elke
rülte a buktatókat, azaz Bodolay Géza 
és alkotótársai a mai korhoz és ifjú ge
nerációhoz szóló előadást hoztak lét
re, amely azt is bebizonyítja, hogy a 
jelen a múltból érthető meg igazán.

Az előadás az 1848-as elbukó forra
dalmon kesergő, bajuszos, törékeny 
alkatú, szobatudós megjelenésével in
dul. O Madách, a hivatalából is fel
mentett, meghurcolt, a világtól elvo
nultál! élő író. Aztán hirtelen lehull a 
paróka, a bajusz és Lucifer áll előt
tünk és már egy tanévzárón vagy bár
milyen pártgyűlésen találjuk magun
kat, ahol az autokrata igazgató / 
osztályfőnök / pártelnök leszögezi: 
„Be van fejezve a nagy mű, igen.” ( 
„Leraktuk a szocializmus alapjait!”, 
„Befejeződött a rendszerváltás!” ) 
Mindenki boldog, ujjong és elhiszi. 
Csak Lucifer-Madách nem, és termé
szetesen mi sem, akik fokozatosan 
hangolódunk rá a színház új, ünnepi 
bemutatójára. De hamar magával ra
gad mindenkit a lendületes kezdés és 
ez a lendület és dinamikusság, elán 
egy pillanatig sem hagy alább. Meg
érint Madách szelleme. De Madáchon 
keresztül eljut hozzánk mindazoknak 
a gondolkodóknak az eszmevilága is , 
akik a drámaíróra hatottak. Már maga 
a drámai költemény is "kétszer szüle
tett meg": 1859-ben Madách által, 
majd 18ó 1-ben Arany János keze 
alatt.

A mű olvasása közben fel-felvillan a 
külhoni szellem óriások sokasága. 
Goethe, Milton, Shakespeare, Dante, 
Hegel, a fiatal Schelling, Feuerbach, 
Mill, Pascal, Owen, Rousseau. De ér
ződik Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi 
hatása is. A mű elsődleges filozófiai 
forrása Hegelnek illetve dialektikájá
nak tulajdonítható. Az autokrácia tézi
sének (Egyiptom) ellentézise a de
mokrácia (Athén) , a kettő szintézisé
nek antitézise az "egyéni öncélúság" 
(Róma), az így jelentkező tézis antité
zise a vallásos hit eszméje (Bizánc) 
stb., stb. De van különbség is Hegel és 
Madách felfogása között: az állam fel
építésére vonatkozóan. Míg Hegelnél

az állam maga a testet öltött szabad
ság, addig Madáchnál az államnak 
nincs súlya, ahogy ez a XII. színben 
érzékelhető. Ádám személyisége már 
lépés a kanti etika felé, hiszen kérdé
seik megegyeznek: Mit kell tennem?, 
Mit tudhatok? Mit remélhetek?

Az irodalomtanároknak tisztesség
gel fel kell készíteniük tanítványaikat 
ennek az előadásnak a megtekintésé
re, de kinek-kinek a saját érdekében is 
fel kell elevenítenie középiskolából 
megmaradt emlékképeit. (Felvetődik

láthatunk, hanem alaposan átgondolt, 
feszült figyelmet igénylő előadást, 
amelyben időről-időre fel-felvillan a 
humor is.

A társulat összjátéka imponáló, de a 
rendező teret enged a színészi egyéni
ség megnyilvánulásának is. A drámai 
költemény hármasa illetve, négyese 
(két Évát láthatunk) viszi vállán a ne
héz terhet, de ehhez a csaknem mind
végig színen lévő játszótársak együtt
működése is nélkülözhetetlen. Az elő
adás motorja Lucifer (Epres Attilának

a kérdés, hogy mennyire érett a mai 
nagykamasz generáció e filozófiával 
átszőtt költészet befogadására.) 
Ugyanis nem színes tablóképeket 
(unalmas, ismeretterjesztő előadást)

köszönhetően emlékezetes alakítás), 
aki nem gonosz ártó ördög, hanem 
bölcs, aki humorba csomagolva érzé
kelteti, hogy nincs igaz és hamis be
nyomásokat megkülönböztető kritéri
um, így helyei ítélet sem létezhet.

Az előadásról azonban kijelenthető, 
hogy méltó az államalapítás ezer éves 
jubileumán Madáchoz és a SZÍN
HÁZHOZ.

Táj ti István

Hüse Csaba második évadja Kecskeméten
HÜSE CSABA, kecskeméti Katona 

József Színház tagja immár második 
évadját tölti a teátrumnál. Karakteres 
alkata, releváns énektudása alapján 
kedvencévé vált a város közönségé
nek. Legutóbbi nagy sikerű produkció 
a Godspell, amelyben estéről estére 
aratja le a megérdemelt babérokat. 
Eddigi pályájáról és a jövő terveiről 
vallott két próba között a színház tár
salgójában.

Hol kezdte el színészi pályafutását?
Egri fiú vagyok. Már a középiskolá

ban is a színjátszó-kör tagja voltam. 
Az egri Gárdonyi Géza Színház stú
diójába felvettek és két év tanulás 
után gyakorlatos színésznek szerződ
tettek. Sokat tanulhattam az ott pályá
juk csúcsán lévő kollégáktól, akik 
azonnal befogadtak maguk közé.

Melyik volt az az előadás , amelyre 
legszívesebben emlékszik vissza abból 
a korszakból?

A József és a színes széles vásznú 
álomkabát című Webber musicalban 
játszottam Józsefet, amelyben igazán 
megmutathattam színészi és énekesi 
képességeimet. Vendégként játszot
tam a Vidám Színpadon is a Rocky 
horror picture show című rockoperá
ban és Tatabányán a Kőműves Kele
menben, ahol a címszerepet alakítot
tam. De Egerben is nagyon-nagyon jó 
szerepeket kaptam és szép feladatokat 
bíztak rám.

Miért jö tt el mégis onnan?
Egy színésznek - és mindenféle elő

adóművésznek - időről időre meg kell 
méretnie magát. Mivel a közönségtől 
nagyon sok szeretetet kaptam, úgy 
éreztem a sikereimbe már belelátják 
az előző sikereimet is. Nem akartam 
azt, hogy a város kedvenceként ne le
gyek képes megújulásokra. Ezért dön
töttem úgy, hogy Kecskemétre szerző
döm.

Itt sem panaszkodhat a f  oglalkozta
tottságára!

Hát nem! De ezt elégedetten mon
dom, igaz néha jó  lenne egy kis pihe
nés. Ebben az évadban október óta 
minden este színpadon vagyok. Válto
zatosabbnál változatosabb szerepek
ben mutathatom meg magam. A Jézus 
Krisztus szupersztár címszerepe épp 
oly kedves szívemnek, mint a Magyar 
menyegző Madárijesztője. Persze a 
Godspell előadások utáni vastaps is 
erőt ad az újabb feladatokhoz.

S melyek ezek az újabb feladatok?
Játszom az Ember tragédiájában és a 

Kamaraszínházban bemutatásra kerü
lő Tartuffeben Orgont.

Nem jö tt kicsit fiatalon ez a szerep?
Először én is m eglepődtem, de 

Ádám Tamás, a darab rendezője bizto
san tartogat valamit a tarsolyában, 
ami miatt én is jól érzem majd magam 
és izgalmas lesz az előadás. Soha nem 
játszottam még a Kamarában, és az

ottani játéktér 
egészen más
fajta színját
szást kíván.
Ezenfelül hiá
ba kedvenc 
műfajom a 
musical, min
dig örülök, ha 
prózai felada
tot kapok, hi
szen ezen a 
téren keve
sebb a tapasz
talatom, s jó megbirkózni az ilyen ki
hívásokkal. így azt érzem, hogy nem 
skatulyáznak be egyfajta szerepkörbe.

A színházon kívül mivel foglalkozik 
szívesen?

A színházon kívül is sok-sok dolog 
érdekel. Szinte minden. Szeretem a 
veszélyes sportágakat, sajnos már har
madik éve nem jutok el síelni, s ez 
nagy szívfájdalmam. Ásványokat 
gyűjtök, elmélyedek a csillagászat rej
telmeiben, barlangászok és szeretek 
kirándulni. Van két kutyám is. A szín
házat igyekszem elválasztani a ma
gánélettől, bár ez egy kicsit nehéz, hi
szen a kedvesem is kollégám egyben.

Mit vár a 2000. évtől?
Szeretnék nyáron pihenni. És egyen

súlyban kívánok élni.

Lejegyezte: Tajti István

„MONDOTTAM, EM BER...”
Ezredzáró-ezredváró gondolatok

„Nem az idő múlik, mi változunk" - 
mondja Lucifer Ádámnak Az ember 
tragédiájában. Vajha igaza volna, és 
az új ezredforduló valódi, gyökeres 
fordulatot hozna az emberiség életé
be!

Három tételre kell különösen figyel- 
meznünk az ezredforduló küszöbén.

Az első: hazugság-alapokra nem le
het új évezredet építeni. Amely állítás 
egyrészről azt a feltételezést foglalja 
magában, hogy a jelenlegi életünk a 
globális nagyságrendű társadalmi-po
litikai mozgásoktól a magánélet leg
apróbb kisstílű hazudozásokra épül, 
másrészről azt, hogy az igazság felis
merésének, kimondásának, illetve a 
jövendő életvitel alapjává tételének 
igénye ma már elementárisán jelent
kezik az emberiség jobbik és túlnyo
móan számosabbik felében.

A második tétel: az emberiségnek a 
Krisztus utáni harmadik évezredbe át
lépve - ha egyáltalán fenn akar marad
ni - halaszthatatlanul át kell progra
moznia valamennyi létfontosságú, tét
re menő küzdelmét a Káin-Ábel-, il
letve Romolus-Remus-féle, azaz egy
más kiirtására törő, definíciószerűen a 
jobbik fél pusztulásához vezető harc
típusról a Hunor-Magyar-féle, egymá
sért, egymás magasabb létszíntre ho
zása érdekében folytatott harc-típusra.

Végül a harmadik tétel: a gátlástalan 
önérdek-érvényesítésre alapozott élet
viteli stratégia, bármilyen nagyság

rendben foganatosítsuk, csakis a fő
emlős létszintjéig emelhet föl bennün
ket, odáig is csak ideiglenesen. Ha a 
sikeres életvitelt, mint az ön-, illetve 
csoportérdek ideális érvényesítőjét a 
jelenlegi definíciós keretek között 
óhajtjuk tovább vinni, akkor a követ
kező évezredben az emberi minőség 
várhatólag a földi viszonyok között 
bizonyítottan legsikeresebb élőlény
típusnak, a rovarnak a létszintjére fog 
lesüllyedni.

Ezt elkerülendő ajánlatos lesz minél 
hamarabb és minél alaposabban meg
ismerkedni az „ingyen kegyelem" fo
galmával. A feltételek nélküli, viszon
zást nem váró, sőt a nyilvánosságtól is 
tartózkodó jócselekedet - szélső eset
ben az ellenségeinkért is vállalt önfel
áldozás - az egyetlen olyan tevékeny
ségforma, amely túlemelhet bennün
ket a főemlős létszintjén. Más szóval: 
ez az emberréválás, illetve az ember
nek megmaradás egyetlen valódi, hi
telességét megbízhatóan bizonyított 
kritériuma.

Hinnünk kell, hogy az emberiség ké
pes lesz felismerni ezeknek a tételek
nek a jelentőségét jövője alakításában, 
és remélnünk kell, hogy vállalni is 
fogja az érvényesítésükkel járó kocká
zatokat, illetve fáradalmakat.

Úgy legyen!

Pap Gábor 
művészettörténész

Babits JVIihály: 
A gólyakalifa

Lux Ádám és Krassói Gabriella

A mű azon kor lenyomata, amikor a 
pszichoanalízisnek és a freudizmus
nak nagy hatása volt még Babits gon
dolkodására is.

Tábory Elemér, az úrifiú álmot lát: 
azt álmodja, ő létezik még egy pél
dányban a távoli Amerikában, ráadá
sul néger és éhenkórász, nyomorult. 
Az álom nem múlik, ismétlődik, sőt, a 
néger fiú Táboryról álmodik: a két 
álom találkozik és együtt kezdenek él
ni. Tábory cselekvése irányítja az ezer 
kilométerekre levő fiú cselekedeteit és

fordítva. Egyre teljesebb a káosz és az 
őrület, egyre jobban összefonódik a 
két ember sorsa. Léteznek-e egyálta
lán, vagy csak egymás agyában és ál
maiban? Tábory Elemér kötelességé
nek érzi, hogy a házasságuk előtt 
menyasszonyát, Etelkát beavassa eb
be a titokba, nem is sejtve, ezzel mifé
le veszedelembe sodorja őt is...

Tábori Elemér: Lux Ádám 
Etelka: Krassói Gabriella

Színpadra alkalmazta és rendezte: 
Pozsgai Zsolt



Megállt
Január 3-án hétfőn délelőtt, a vasutas 

sztrájk első napján, a kecskeméti "nagyál- 
lomáson" az illendőség és -a vasút belső 
rendje iránti íratlan tisztelet is először az 
állomásfőnöki irodába vitt. A főnökasz- 
szony már hazament az éjszakai szolgálat 
után. Helyettese, Bállá Gábor - harminc 
éve vasutas, ez az első munkahelye - tájé
koztat a legfontosabb tényekről: Kecske
mét Állomáson hétfőn reggel a 64 
munkábalépőből 47-en vették fel a mun
kát, és 17-en sztrájkolnak. Sok mindenről 
beszélgetünk, igen készséges, szívesen vá
laszol. Érzem azonban, kicsit furcsa hely
zetben van, egyszerre állna mindkét olda
lon. Fegyelmezetten viseli a munkahelyi 
vezető ilyenkor nem túl kényelmes szere
pét. De aki harminc éve vasutas, az ponto
san és belülről ismeri a most sztrájkolok 
gondolatait és érzéseit is. így hát nem ő 
igazából az én emberem. Barátságosan kí
sér az első szakszervezeti vezetőhöz. Köz
ben elmondja: az állomásfőnökség maga 
kb. kétszáz embert foglalkoztat, de a nem 
hozzájuk tartozó egységek dolgozóival 
együtt a MÁV itt kb. hétszáz kecskeméti 
ill. közvetlen környéki ember munkáltató
ja! A kétszázból mintegy 20-30 fő tartozik 
a legnagyobb felkészültséget és felelőssé
get jelentő körbe, a forgalmi szolgálatte
vőkkel az élen. Másik 30-40 fő előrende
ző, váltókezelőként, hatvanan jegyvizsgá- 
lóként, a többiek egyéb kiszolgáló munka
körökben dolgoznak.

A munkaügyi irodában találkozom Gál 
Ambrusnéval, az itteni legnagyobb lét
számú, kilencvennégy fős Vasutasok 
Szakszervezete helyi ügyvivőjével, aki 
egyben helyi üzemi tanácsi elnök is.

Én a sztrájkolok létszámára, arányára 
kérdezek rögtön. Kifelé félrevezetőek a 
létszámadatok, így is kb. háromszor any- 
nyian sztrájkolnak, mint ahányan meg tud
nák állítani a vasutat - válaszolja azonnal. 
Mert mi a lényeg? Megállt a vasút! (Értel
me sem lenne 80%-nak szakszervezeti 
sztrájkpénzt fizetni a "szebb" számokért.) 
A döntő többség egyetért a sztrájkkal, a 
frontemberek sztrájkolnak - és nagyon so
kan félnek...

A sok csalóka dolog közül mást is említ: 
a kereskedelmi és forgalmi dolgozók jó ré
szét kötelező oktatásra (nem szolgálatba!) 
vezényelte ma a munkáltató itt is (de nem
csak) Kecskeméten. így hát ők nem sztráj
kolnak, de ha nem mennének el, szabad
idejük terhére is pótoktatásra kötelezhetők 
lennének. Persze, hogy ott ülnek.

A fizetésre térünk át. A százalékok szám
háborújából most kezdem megérteni, hogy 
a munkáltató által ajánlott 8,5 % a való
ságban (áthúzódó hatások miatt) csak 5,8 
% lenne. Egy negyvenezer forintos átlag
nál a reálbér kifejezetten csökkenne és kb. 
kilencvenezer forintnál fordulna pozitív
ba! A hangoztatott bruttó hetvennégy ezer 
forintos átlagbért a még mindig sok veze
tő magas bére és a sok túlóra jelentősen 
emeli. Nem ez a többség fizetése! A fel
sőbb vezetés a létszámcsökkentést saját 
köreiben elintézi átszervezésekkel, új 
szervezeti egységek, látszólagos külső 
gazdasági társaságok létrehozásával, de a 
valóságban a leépítés igazán az alsóbb 
szinteken csattan. Látszatintézkedésnek 
tartják a kisebb szolgálati helyek állomás
főnöki munkakörének megszüntetését is.

Befejezésül belső szakszervezeti ügyek
re térünk: példaértékűnek tartja az itt mű
ködő - és általában is a vasút alsóbb szint
jein - szakszervezetek összefogását, 
együttműködését. Sajátját, a VSZ-t egy fo
lyamatosan, ténylegesen működő szak- 
szervezetnek tartja, ahol van ifjúsági és 
női tagozat is, jogsegélyt biztosítanak, 
vasutasnapot, ünnepségeket szerveznek. 
Persze az érdekvédelem maga itt is na
gyon nehéz, de fontos dolog! Helyben a 
vezetés részéről legalább a szándékot ta
pasztaljuk az egyeztetésekre - fejezte be 
Gál Ambrusné.

Utam az üres állomáson keresztül ezután 
Kővárv Antalhoz, a helyi Vasúti Munkás- 
tanács vezetőjéhez (ő egyben a Munkásta
nácsok megyei elnöke is) vezetett. A

sztrájkügyeleten vele volt Bereczki Lász
ló vezető jegyvizsgáló és Odor István 
váltókezelő is, akik szintén bekapcsolód
tak a beszélgetésbe. Két szakmával, 21 év 
vasúti munkaviszonnyal, két gyermekes, 
egykeresős szülőként nettó 36 ezret kere
sek - kezdi a bemutatkozást Kőváry An
tal. Miért nem megyek mégis el? Mert 
vasutasnak lenni is egy hivatás. Mi nem 
azt mondjuk "melózni megyünk", hanem, 
hogy "szolgálatot teljesítünk". Ebben sok 
minden benne van... A sztrájkolok arányát 
tekintve, a valóság a szakszervezeti számí
tások szerint igaz! Feltétlenül indokolt a 
mostani sztrájk. Ha egy mozdonyvezető 
40 év munkaviszony után 100 ezer bruttó
nak csak a felét viszi haza és ezért éjjel
nappal úton van, az miért sok? Mi megért
jük azokat, akik hasonló vagy nehezebb 
helyzetben vannak (egészségügy, pedagó
gusok) és a munkaharcnak ezt a formáját 
nem vehetik igénybe. De ez nem lehet 
oka, hogy a saját érdekeinket ne védjük. 
Nagyon rossz saját a MÁV vezérigazgató
jától, hogy aki "hőzöng", az elveszítheti a 
munkahelyét. Meg hogy sok a szakszerve
zeti kedvezmény?! Mi is pk használjuk ezt 
a kicsi irodát. De mit takarít meg igazán, 
ha ezt bezárja vagy a többit? Persze a lé
nyeg nem ezekben van. Meg akarják 
gyöngíteni ezt az európai szinten is (nem
hogy itthon) hihetetlenül magas és tényle
gesen önkéntes 86%-os szakszervezeti 
szervezettséget. Egy dolog igaz: szerveze
teink nem tiltják a kettős tagságot, sokan 
nemcsak nálunk tagok. Mi itt egyébként 
69 tagot számlálunk. Ide tartozik, hogy ta
lán nincs még egy ilyen szolgálati hely az 
országban, ahol ilyen jó az együttműködés 
a helyi szakszervezetek között!

Bereczki László harminckét éve jegy
vizsgáló, egy jó hónapban ötvenezret visz 
haza, hatvan hasonló munkát végző kollé
gája maximum negyvenezer körül keres. 
Munkavégzésük körülményeit mindenki 
ismeri. Tél, nyár, huzat, sapka negyven 
fokban is. És ami még érdekes: ma már 
nem a fizikai, hanem a stresszbetegségek 
inkább a "divatosak" a vasutasok körében, 
pedig esküsznek, nem ők akarják így. Va
lami oka mégis lehet? Feleségét is innen 
rokkantosították...

Délután Szanka Györgyné, egy másik 
reprezentatív szakszervezet, az itt 65 fős 
VDDSZ ügyvivője volt egyik beszélgető- 
partnerem. Közel huszonnégy órája van 
már talpon, így nem túl feldobott hangu
latban kezdtük a diskurzust. A sztrájk vég
ső eszköz, nem örömmel tesszük. Kicsit 
én is szorongok - mondja. Sokan pedig 
egyenesen félnek. Messze nemcsak bér
harcról van szó - munkahelyekről, szociá
lis juttatásokról, kollektív szerződésről. 
Nem a bemondott százalékok a lényege
sek! A félretájékoztatások miatt van a 
szakszervezeteknek egy "másik hírforrás" 
szerepe is. Mi senkit nem kényszerítünk 
pl. sztrájkolni, de magyarázunk, érvelünk, 
felvilágosítunk, bátorítunk. A másik olda
lon viszont igen is felfedezhető a mini
mum közvetett nyomás, amikor most 
sztrájk idején olyanokat kérdeznek a dol
gozóktól, amiket eddig soha. Egyébként 
itt évek óta létszámstop és leépítés van, 
egy ember többek korábbi munkakörét lát
ja el. Én öt év alatt a hatodik beosztásom
ban vagyok. Harmincegy éve dolgozom 
itt, folyamatos tizenkét órás, hétvégi, ün
nepi váltott műszakban. Általában a kapu
ban találkozom szintén vasutas férjemmel 
és fiammal. Én jövök, ők mennek dolgoz
ni. Ha ezért sok a hatvanezer forint fizetés, 
akkor vállalom. Mindnyájan ugyanannyi
ért vásárolunk. Úgy látom, a legnagyobb 
baj a tulajdonos állam szemléletével, hoz
záállásával van. Bár belül, a vezetés részé
ről sem jó irányban halad a dolog. Ennyi
re még soha nem hagyták figyelmen kívül 
a dolgozók munkával, teljesítményjavítás
sal kapcsolatos véleményét. Pedig aki az 
életét itt élte le, csak tud valamit és főleg 
jót akar! Néha nagyon szégyelljük, mit 
mondanak rólunk, velünk kapcsolatban, 
az egész vasútról a saját vezetőink. így 
nem kérünk most hát mást a közvélemény
től, hogy próbálja jobban megérteni az

a vasút
egyszerű, átlagos vas
úti dolgozót is. Na
gyon bánt bennünket, 
hogy a közvéleményt 
nem jól tájékoztatják.

Végezetül, ismere
tekkel, benyomások
kal felvértezve érkez
tem a sztrájk kulcssze
replőinek is nevezhető 
mozdonyvezetőkhöz.
Már egy egész kis csa
pat várt - működött a 
belső hírlánc.

Egyikőjük - mint 
utólag megtudtam kollegáitól - szinte csak 
azért maradt itt, hogy szó nélküli gesztusa
ival is kifejezze nemtetszését, ahogy a saj
tó (benne a helyi is) általában bánik a 
sztrájk ügyével. Szerinte nem a lényegre 
kíváncsiak. Elege is van belőlük és szó 
nélkül távozik.

De nézzük a véleményeket - szóban is.
Nagy László mozdonyvezető a béri apját 

rakja elém - tessék közzétenni, mondja. 
Huszonnégy év tengelyen töltött szolgálat 
után 124 ezer bruttóból 72 ezret vettem 
föl! Tudomásuk szerint a buszsofőrök - 
akiktől ők sem irigylik - nettója közelíti az 
ő bruttójukat. Ebben a közlekedési minisz
ter félretájékozottságát (és félretájékozta
tását) nehezményezik. Sorra kapcsolód
nak, szinte egymás szavába vágva a többi
ek is: Gál Zoltán, Báthori György és 
Bera István. Ők képviselik a kb. szintén 
200 fős helyi vontatási kirendeltség (ebből 
95-en mozdonyvezetők) 104 szakszerve
zeti tagját most, Csontos János szakszer
vezeti vezetővel az élen. Ha hasonló kép
zettséggel, munkaviszonnyal a 
Thyssennél, a Nyomdánál vagy másutt 
ennyi a bér, akkor annak a mozdonyveze
tőnek, aki nélkül megáll a vasút, miért sok 
ez a kereset? Azok közé tartozunk, akik

Bállá Gábor a forgalmi iroda előtt

Gál Ambrusné

révén) oda szervezi a kapcsolatai révén a 
fuvarokat. Mennyire érdekelt egy ilyen 
ember abban, hogy jól menjen a vasút? 
Sok ágazatban látható volt, hogy tették 
tönkre tudatosan egyes vezetők az állami 
cégeket, hogy utána a gyors és olcsó pri
vatizációban - jó eséllyel pályázva - gaz
dagodjanak. A vasút lesz a következő?

Szerda dél körül ismét összefutok Gál 
Ambrusnéval. A rádióból tudjuk: "fent" 
semmi megegyezés nem született. A

igazán nem tévedhetnek! Tehát a felelős
ség mértéke is legyen a bérben! A kor
mány és a vasút vezetése a dolgozóik ellen 
hangolja a közvéleményt. Pedig mi 
együttérzünk a pedagógusokkal és egész
ségügyiekkel, de ma már elsősorban min
denkinek a maga helyén kell megküzdenie 
a jobb keresetért. Nagyon szomorú és szé- 
gyellje magát a kormány, hogy az állami 
szférában így fizeti az alkalmazottait, le
gyen az vasutas vagy pedagógus. És még 
egymás ellen is hangolja őket. Azért nem 
hőbörög senki - mondja egyikük - hogy 
huszonéves rokonom egy villanyszerelő 
vállalkozás alkalmazottjaként, adózva, pa
píron 120 ezer nettót keres havonta. Hál 
istennek. Csak az állami alacsony alkal
mazotti bérek azok, amelyek emelése 
megkérdőjelezhető... Itt csak látszat a bér
harc, a kulcs a szakszervezetek szétverése 
és majd a kollektív szerződések helyett 
egyéni szerződések kötése - nem véletle
nül! Ez az állam célja! Itt a vontatásnál pe
dig igazi törzsgárda dolgozik- a legfiata- 
labbikunk is tíz éve van itt!

Most például divat a vasúti veszteségek 
jó részét a mellékvonalakra kenni. De ez 
nem igaz! Néha azt érezzük, sok vezető 
mintha a vasút szándékos tönkretételében 
lenne érdekelt. Bizonyítható, hogy lehetet
len menetrendeket állítanak össze, hiába 
szólunk ellene. Tudjuk, csak ez már nem 
bizonyítható - mert jól csinálják -, hogy a 
felső vezetés jó része pl. kamionos magán- 
vállalkozásokban részes (rokon, stróman

A mozdonyvezetők

sztrájk befejeződött. Igazából mire számí
tottak? - kérdezem. Előtte is éreztük, hogy 
kicsi a számunkra is jó megegyezés esé
lye, de reménykedtünk. így utólag sem 
bánják? - szól újabb kérdésem.

Mosolya szomorkás, de őszinte: Nem, 
semmiképpen!

Megegyeztünk, ha rövidesen lesznek 
összegző tapasztalataik, jelentkeznek.

Két nagy létszámú, sok bejáró tanulót is 
oktató középiskola vezetőjét, Horváth 
Lajost, a Kandó Kálmán és Kalics La
jost, a Gáspár András Szakközépiskola 
igazgatóját is felhívtuk, okozott-e gondot 
iskolájuk munkájában a vasutas sztrájk?

Egybehangzó véleményük volt, hogy be
járó tanulók többsége egyébként is busszal 
jár lakhelyéről az iskolába, így gyakorlati
lag nem vették észre, hogy ez késéseket, 
hiányzásokat okozott volna náluk.

A kecskeméti Kunság Volán forgalmi 
igazgatóját, Somodi Bélát néhány nappal 
a sztrájk után kértük, összegezze, hogyan 
jelentkeztek a vasúti munkabeszüntetés 
következményei a városkörnyéki busz- 
közlekedésben?

-A MÁV Szegedi Igazgatósága előzetes 
értesítést adott a sztrájk ideje alatti vonat- 
forgalomról. Végül is a kecskeméti 
aglomerációban kb. napi 1500-2000 plusz 
utasunk volt, de lényegesen több utast is

Szanka Györgyné

elbírtunk volna. A többletjáratok száma 2- 
4 volt a főbb irányokban. A VOLÁN dol
gozók körében nem volt sztrájkhangulat, 
az itteni szakszervezeti tagok a kék szala
got sem tűzték ki. Cégünknél a bérmegál
lapodások lezajlottak, bruttó 8,25% ná
lunk az emelés mértéke. A helyközi forga
lomban résztvevő buszsofőrök kb. évi 
egymillió forintot keresnek, 15-20 év 
munkaviszony után.

V élem ények a vasutasok  
sztrájkjáról

Megkérdeztünk olyan, a közélet iránt 
érdeklődő, ismert, de a politikában sze
repet nem vállaló kecskeméti pedagó
gust, orvost és vállalkozót, hogy ők ill. 
környezetük hogyan értékelte a vasuta
sok megmozdulását?

A tankönyveket is jegyző középiskolai 
tanár véleménye:

Kollegiális körben nem volt szó a

A munkástanács irodájában

sztrájkról. Egyébként személyes érzéseim 
ambivalensek. Alapállásom szerint mun
kavállaló párti vagyok. Nem túl tisztessé
ges dolog, hogy a MÁV vezetése a legjob
ban fizetett vasutasokat hozta fel példá
nak. A másik furcsaság, hogy szinte pár
száz mozdonyvezető harcolja ki az összes 
többi vasutas bérét, helyettük is. Szinte el
képesztő, hogy hetekig folynak úgy az 
ügyek, hogy a kormány ill. a szakminisz
ter közvetlenül nem foglal állást.

Az állami szféra több területén 12-15% a 
béremelés, de a bankok konszolidációjára 
költött milliárdok is kerülhetnénk a vasút
hoz is. Mert a vasutat világszerte fenntart
ják, támogatják. Balesetmentesebb, kör
nyezetbarát - szemben a közúttal. A vas
utasok nyomásgyakorló képessége na
gyobb, mint az egészségügyben vagy az 
iskolákban dolgozóké. Nálunk talán az 
érettségi idején szervezett sztrájk lehetne 
hatékony - nem tudom, a pedagógus szak- 
szervezetek meg tudnák-e szervezni?

A főorvos asszony szerint az orvosok 
között nem volt téma a vasutas sztrájk, 
vagy ha igen, akkor negatív felhanggal.

Ha egy orvos felesküdött, onnantól kezd
ve szinte szóba sem jöhet a sztrájk. Ki tud
ja eldönteni, ki és mi a sürgős - az orvos 
nem Isten, hanem ő is ember... Maximum 
munkalassítás képzelhető el, de csak ren
delőintézetekben, kórházban nem. érdekes 
módon a szakdolgozók sem szimpatizál
tak a sztrájkkal. Én személy szerint vi
szont igen, hiszen ez az egyetlen erős 
munkavállalói eszköz, amellyel ki lehet 
egyáltalán harcolni valamit, ha lehet...

Az egészségügyben jelenleg sokféle, 
széthúzó szakszervezet működik. Olyan 
összefogás, mint a vasútnál, sajnos el sem 
képzelhető.

Itt a kecskeméti kórházban is igazi ér
dekképviselet nélkül van a kb. 2500 dol
gozó, hiszen nem alakult meg a közalkal
mazotti tanács sem és sokan kiléptek a 
szakszervezetből is.

Radikális 
fogyókúra a 

német vasútnál
A jelenleg 250 ezer embert fog

lalkoztató német vasút létszáma a 
tervek szerint 2004-ig hetx’enezer- 
rel 180 ezerre csökken. Az állami 
konszernként működő, hatalmas 
veszteségeket felhalmozó mamut
intézmény igazgatótanácsának el
nöke, Hartmut Mehdorn a fájdal
mas döntést bejelentő körlevelé
ben hangsúlyozza, a kényszerű lé
pést a szociális partnerekkel, a 
munkavállalókkal együtt tervezi 
meg. Olyan, ma még elképzelhe
tetlen takarékossági intézkedése
ket kell bevezetni, amelyek révén 
javulhat a gazdaságosság - írja.

Ezek között a bércsökkentés, a 
korengedménnyel való, idő előtti 
nyugdíjazás, a vállalattól való ön
kéntes távozást serkentő egyszeri 
pénzjuttatás és más eszközök sze
repelnek. A vasutas-szakszervezet 
élesen ellenzi a tervet, amelynek 
révén - úgy tudják - 3 , 6  milliárd 
márkát (mintegy 470 milliárd fo 
rintot takaríthatnak meg.

A vasúti dolgozók kollektív szer
ződése 2002-ig érvényes, addig 
35 ezer embernek kell felállnia 
munkahelyéről, de ezt, mint a 
szakszervezet hangsúlyozza, szo
ciálisan rendezett módon hajtják 
végre. 2002 után viszont a "klasz- 
szikus "felmondás fenyegeti a má
sik, elbocsátandó 35 ezret. A szak- 
szervezetek emiatt szeretnék a kol
lektív szerződést meghosszabbíta
ni.

Forrás: NÉPSZABADSAG

Az országosan ismert nagyvállalkozó 
szerint mindkét oldalnak felróható számos 
dolog:

A vasútvezetés részéről a tárgyalókész
ség hiánya, a vezetői arrogancia és az, 
hogy a miniszter csak az utolsó pillanat
ban nyilatkozott meg közvetlenül. A szak- 
szervezeti oldalon nem szerencsés, hogy 
sok a függetlenített vezető, nem szimpati
kus néha a nyilatkozataik fenyegetőző stí
lusa, magas fizetéseikről, felügyelő
bizottsági tagságaikról nem is beszélve... 
Nagy baj, hogy az országos szintű tárgya
lópartnerek nem értik egymás nyelvét. Bo
nyolult a helyzet, nem tudni, kinek az ol
dalán az igazság?

írta:
Kerénvi György

Dátumváltó
Csillagászati/matematikai 

szempontból a 3. évezred még 
nem kezdődött el, majd csak ha 
végetér ez az év. Tudniillik idő
számításunk kezdetére nulladik 
évet nem találtak ki, vagyis "mí
nusz egy" után rögtön "egy" kö
vetkezett. Eszerint az időskála 
kezdőpontjától számítva az 1. 
évnek a végére telt el 1 év, és 
ugyanígy: a 2000. évnek is csak 
a végére telik el pontosan 2000 
év. (Az már történelmi/kultúrtör- 
téneti kérdés, hogy e skála meg
alkotásakor még nem tudták: 
Krisztus hamarabb született, 
mint amikorra a kezdőpontot tet
ték, ill. más vallások szerint kü
lönféle skálákat is megalkottak. 
Ettől függetlenül sincs semmi je 
lentősége a kerek számnak. 
Mindössze az ember pszichiku
mából fakadó igény, hogy időn
ként meg-megszakítjuk a hétköz
napok monotonitását, megállunk 
pihenni, ünnepelni, valami mást 
csinálni, mint általában. Ehhez jó 
ürügy például egy kerek szám, 
mondjuk a január elsején bekö
vetkezett dátumváltás.)

Állítólag egyes őseink mintegy 
ezer évvel ezelőtt még nyereg 
alatt puhították a húst. Ma már 
egyes magyarok Mercédeszen 
viszik haza a rántott borjúszele
tet. Sőt olyan magyar is akad, aki 
már a Föld körül keringő űrállo
máson, a súlytalanság állapotá
ban is evett - tubusból "űrkaját". 
Azt nem tudom, hogy ezer év 
múlva ki, hol és mit eszik. (Talán 
a Marson, a Földről importált 
kecskeméti sárgabarackot...) A 
3. évezredben is jelentős fejlődés 
várható, legalábbis ami a techni
kát és a gazdasági körülménye
ket illeti. Talán még az is előfor
dulhat, hogy senki nem fog éhez
ni.

De mi a helyzet az emberség
gel?! Mennyire fog változni az 
emberek személyisége? Ugyanis 
az elmúlt ezer évben túlságosan 
sokat nem változott! Nem is vál
tozhatott meg gyökeresen, hiszen 
ebből a szempontból ezer év kb. 
annyi, mint manapság ezer fo
rint.

Számoljunk egy kicsit! Tegyük 
fel, hogy az elmúlt ezer évben 
egy embernek átlagosan 25 éves 
korában született gyermeke. (Va
lójában hamarabb is, meg később 
is születhetett, ez csak egy körül
belüli átlag.) Eszerint újabb 25 
év múltán a következő generáci
óról mondhatnók el ugyanezt. Fia 
durván 25 évet számolunk egy 
generáció-váltásra, akkor egy év
ezredre is csupán 40 generáció 
jut. Gondoljunk bele: a pszicho
lógusok szerint pl. a beállítódás 
(ami meghatározza az attitűdöt) a 
7. életévünkig lényegében kiala
kul és rögzül. Ha figyelembe 
vesszük, ezen kívül mennyi min
den függ még a szociokulturális 
környezettől, a személyiségje
gyek tekintetében ennek a 40 
szemes láncnak az eleje és a vé
ge szinte alig különbözik egy
mástól. Azért van némi fejlődés. 
Pl. a láncszem elején az ember 
meglehetősen sokat vadászott az 
állatokra, ám tisztelte is őket. A 
mai ember sokszor csak szórako
zásból (!) vadászik, és az állato
kat kutyába sem veszi. (Ezzel 
szemben a nők szeretik az állato
kat, éppen ezért egyesek 
"simogatnivalóan édi dögöket" 
aggatnak magukra - ez a szó szo
ros értelmében hulla jó!)

*  *  *
1999. december 31 -én sokan 

mulattak. Gondolom jól szóra
kozott az az ember (?!) is, aki 
pár órával előtte a Március 15. 
utcán kirakott a kocsijából egy 
kutyust. (Megérdemelné, hogy

gondolatok
ideírjam a rendszámát is.)

Lassítás. Kutya ki. Gyorsítás. 
Kocsi el. Mint a szélvész. (Lé
nyegében ennyi az egész. A lelki
ismeretét és a kutyát hátrahagy
ta.) A kutya még nem tudta, hogy 
ő már "kivert", a kocsiforgalom 
és az út közepén rohant a szere
tett gazdi kocsija után. Mindhiá
ba, s kétségbeesetten. Még nem 
tudta, hogy hosszú szenvedések 
után lassú halál vár rá. Még nem 
fázott. Még nem éhezett. Még 
nem rúgott bele senki. Még nem 
dobálták meg kővel. (Ő nem tud 
visszadobni kenyérrel, bár szere- 
tetet tudna adni. Egyáltalán: kell 
ma az embereknek a szeretet? 
Vagy csak kellene, de maguk 
sem tudják, mi hiányzik. Sokan 
azt hiszik, a pénz. Pedig lehet, 
hogy éppen egy kivert kutya, 
vagy macska.)

Vigyázzatok felnőttek! A gye
rekek tanulékonyak. Tőlünk ta
nulnak. Észre sem vesszük. Ők 
annál inkább észrevesznek min
dent! Eltanulják a rosszat is. Lát
tam már olyat, midőn megtanulta 
gyermek, hogy meg lehet szaba
dulni nemkívánatos élőlénytár
sunktól, aztán felnőtt korában 
hasonlóképpen eldobta magától 
saját szüleit. (Egyébként aho
gyan bánnak az emberek az álla
tokkal, ez azt is megmutatja, ho
gyan viszonyulnak embertársaik
hoz.)

És még épphogy csak elkezd
tem gondolkodni... (Olyan "ap
róságokról" pl. mint a háború, ne 
is beszéljünk!)

A csillagászati örökség tiszta 
sor, de súlyos em
beri örökséget ha
gyunk a 3. évez
redre.

írfa:
E. Kovács Zoltán

A Kecskeméti Planetárium  
2000 februári kínálata

2. 17 óra - Csillagászati szakkör 
középiskolásoknak

4. 17 óra - Csillagászati szakkör 
általános iskolásoknak; 5. 15 óra
- Bolygómese, holdmese (gyer
mekműsor); 16 óra - Bolygók, 
holdak a Naprendszerben 
(felnőttműsor); 9. 17 óra - Csilla
gászati szakkör középiskolások
nak; 12. 15 óra - Csillagmese ki
csiknek (gyermekműsor); 16 óra
- Newton almájától a fekete lyu
kakig (felnőttműsor); 16. 17óra- 
Csillagászati szakkör középisko
lásoknak; 18. 17 óra - Csillagá
szati szakkör általános iskolá
soknak; 19. 15 óra - Játsszunk 
csillagosdit! (gyermekműsor); 
16 óra - Az Ősrobbanástól a koz
mikus civilizációkig (felnőtt-mű
sor); 23. 17 óra - Csillagászati 
szakkör középiskolásoknak; 26. 
15 óra - Csillagmese kicsiknek 
(gyermekműsor); 16 óra - Csil
lagbölcsődéktől csillagtemetőkig 
(felnőttműsor)

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a kedves érdek
lődőket, hogy a Kecskeméti Pla
netárium telefonszáma megvál
tozik: az új számunk: 505075. 
Egyúttal ezúton is szeretnénk kö
szönetét mondani mindazok tá
mogatásáért, akik segítették adó
juk 1 %-ával intézményünket. A 
16.676 Ft-ot a napfogyatkozással 
kapcsolatos és egyéb szóróanyag 
sokszorosítási költségeire fordí
tottuk. (Együttműködünk a 
HELPI Irodával is, amely a 
25.775 Ft felhasználásával meg
jelentetett egy ingyenes tájékoz
tató füzetet a drogról.) Adószá
munk: 16638257-1-03

| Földügyrend I
A termőföldről szóló törvény módosítása ér

telmében ez év január l-től földhasználati nyil
vántartást kell vezetniük a földhivataloknak. 
Ezért minden földhasználó köteles az illetékes 
körzeti földhivatalban bejelenteni, hol, mennyi 
földet használ, akár mint bérlő, akár mint tulaj
donos. Ha elmulasztja eme kötelezettségét, je
lentős összegű bírságot szabnak ki rá.

A bejelentést a földhasználati bejelentési adat
lapon és csatolt pótlapjain kell megtenni.A 
nyomtatványt a falugazdászoknál és a körzeti 
földhivatalokban lehet beszerezni, ahol a 
kitöltésben is szívesen segítenek. A bejelentést 
2000. március 31-ig kell megtenni, amennyiben 
a tulajdonos 1999. december 31. Előtt szerezte a 
földet, illetve eddig volt a használónak érvényes 
szerződése. A 2000-ben kötött szerződések ese
tén a szerződéskötéstől számított 30 napon belül 
be kell jelenteni a földhasználatot. Kivétel, ha a 
földterület vagy a földterületek összesen (a szét
szórtan elhelyezkedő kis földterületeket is 
együttesen kell számításba venni) az 1 hektárt 
nem haladja, illetve haladják meg.

Éontos tudni, hogy ebben az évben csak az 
kaphat földhöz kapcsolódó költségvetési támo
gatást, aki szerepel a földhasználati nyilvántar
tásban. Ezért ajánlatos mielőbb letudni a proce
dúrát, bár a 2000. évi agrártámogatási rendszert 
még nem tették hivatalosan közzé, de előbb- 
utóbb várható. A földhasználati lapot (mely 
nem tévesztendő össze a földhasználati bejelen
tő lappal) a körzeti földhivatalok adják ki, de 
ezért már fizetni kell, míg a bejentésért nem.

A Kecskeméti Körzeti Földhivatal illetékessé
gi körébe több mint 160 ezer önálló, helyrajzi 
számmal rendelkező ingatlan tartozik - tudtuk 
meg Varsányi Tamástól, a hivatal vezetőjétől. 
Ebből 87 ezer a külterületi ingatlan, és 27 ezer 
az olyan, amely az 1 hektárt meghaladva, a tör
vény hatálya alá esik. Mindez óriási munkát je
lent a földhivatalban. Ezért örülnének, ha a föld
használók többsége nem március második felé
ben akarná letudni kötelezettségét.

így jó  lesz?

A törvény módosításának indoklásában az áll, 
hogy’ a földhasználati viszonyok nem áttekinthe
tők, nincs olyan nyilvántartás, amely a földhasz
nálatot rögzíti. Magyarán szólva, nem lehet tud
ni, ki kötött zsebszerződést, vagy ki használja fel 
ármányos módon a nénikéje szántóföldjének tu- 
lajdoni lapját, hogy aztán az erre kapott föld
alapú támogatást jól eldorbézolja.

Ez az egész földhasználati nyilvántartási ügy’ 
határozottan emlékeztet a gépkocsik eredetvizs
gálatára. Ott a rendőrség nem képes megbirkóz
ni azzal a helyzettel, hogy’ a kocsikat bizony 
lopják, de nagyon, itt az FVM nem tud használ- 
ni egy különben létező ingatlan-nyilvántartást. 
Ami állítólag most már elég naprakész is.

Az állam szereti a rendet, de mit tegyen, ha 
magától nem képes rendet csinálni? Csinálja
nak rendet akkor maguk a polgárok , illetve eb
ben az esetben a parasztok, mondja állam-főha
tóság bácsi. De valamennyit fizessenek is érte, 
mert a rendcsinálás mindig sokba kerül. Van
nak, akik zsebszerződéseket kötnek, vannak, 
akik visszaélnek az agrártámogatásokkal? Van
nak bizony. Mivel ezeket nem képesek az erre 
rendszeresített hivatalok föllelni, jülöncsípni, 
rajtakapni - akkor, úgy> látszik, csak egy megol
dást tudnak rá: mindenki köteles igazolni, hogy 
nem ö az, akit fülön kéne csípni.

(INem hiszem, hogy valaki kiszámolta, mennyi
be kerül - pénzben, papírban, munkaórában - a 
földhivatalokban kialakítani a meglévő mellé 

egy teljesen új nyilvántartást. A kettő egymást 
jórészt fedni is Jbgja. Vagy nem. De ezt kiveszi 
majd észre, ha a jelenlegi nyilvántartás ennyire 
használhatatlan? Ha viszont használható, akkor 
minek ez a másik? Mellesleg jeniek lesz, ha 
majd a támogatási kérelmemhez mellékelem a 
kétezerért kiváltott tulajdonilapot, amely iga
zolja, hogy’ a földterület a tulajdonomban van, 
valamint a földhasználati lapot (néhány száz fo 
rintba fog kerülni), amely bizonyítja, hogy a Ili 

§ tulajdonilap, amit ugyanaz a hivatal állított ki, a É 
| tulajdonomban levő földterületet illetően nem 

hazudik. Ettől lesz a földügyekben rend?
Ne bonyolódjunk bele. Ha kell, hát kell. Úgy 

tudom, mióta van eredetvizsgálat, nem is lopják 
a kocsikat. Vagy ezt én is csak álmodtam?

-má-



A talentummal el kell számolni
Egész pályáját végigkíséri a külön

böző művészeti ágak együttes jelenlé
te.

A művészetek összekapcsolása sze
mélyes életélményem, s ez vezetett el 
reneszánsz típusú műhely alapításá
hoz is, hiszen másként látja a kottaké
pet az, aki a vonalak vezetésével is 
tisztában van. Másként használja tes
tének rezonanciáját az énekes a lég
zéstechnikában, vagy a zongoránál az, 
aki mozdulatművészettel is foglalko
zik. Vagy például a lovaglás, - mert itt 
ezzel is foglalkozunk - megtanít arra, 
hogy alkalm azkodjunk, figyeljünk 
egymásra, például ahogyan fölveszem 
a ló ritmusát. A lovaglás is olyan, mint 
egy zeneművel való élő kapcsolat: 
nem fadarabként ülök sem a zongorá
nál, sem a lovon, hanem a hangszer és 
a muzsikus egy gyönyörű szimbiózis
ban él együtt. Megtanulom, megis
merni az izomzatomat, a ritmusban 
hogyan tudok föloldódni, hogy tudok 
begyorsulni, lelassulni stb., ez egy 
csodálatos képzés. Kisegít szavak nél
kül, ösztönös ráérzéssel irányít egy
fajta oldottságot megtanulni, együtt
működni.

Kik járnak a MAESTOSO ART CEN
TER kurzusaira?

Két korosztályt céloztunk meg: a ti
zenéveseket és a már végzett művé
szeket. A Kodály Iskolának fölajánlot
tam az első évben két ösztöndíjat, egy 
orgona és egy zongora kurzusra. Fel
nőtt ének-, zongora-, festőművészek 
jönnek a kurzusokra, de ugyanakkor 
gyerek korosztályunk is van. A lényeg 
a társművészetekkel való ismerkedés, 
mint segítség a saját szakterület to
vábbképzése mellett.

Gyakorlatilag ez mesterkurzus és 
utánpótlás-képzés.

Pontosan. Egy látásmódot szeret
nénk átadni, a felnőtt generációt ráne
velni arra, hogy amit eddig nem tanult 
meg, azt megtanulhatja még! Nem
csak begyöpösödött, előre legyártott 
klisékben szabad gondolkodni, hanem 
nagyon is föl lehet szabadítani a sze
mélyiséget a betanult gátlások alól. A 
fiatalságot meg rávezetni arra, hogy 
belőle még minden lehet, fölhasználni 
a nyitottság, a rugalmasság képessé
gét. Tehát ez egy látásmód, hogy nem
csak egy szakmát tudok és azt untig 
gyakorlom, hanem egyiknek a másik
ra való hatása, "áthallása" az, ami na
gyon fontos, és ezt kell profi módon 
megtanítani.

Valami ilyesmiről szólna a NATzene  
és dráma, zene és tánc koncepciója is. 
Vannak-e pedagógusok, akik érdek
lődnek a program iránt?

Még nem akkreditált a program, de 
afelé kell majd eljutnunk, mert rend
kívül sokan szeretnék ezt tudni. Ez 
még csak a második év, de idén már 
nagyon nagy az érdeklődés.

Mi a véleménye a zenét és a mozgást 
összekapcsoló különböző ismert euró
pai koncepciókról, mint a Dalcroze 
vagy az O rff módszer?

Mindegyik kialakította a saját meto
dikáját, amiből valami mindig hiány
zik. Gyakorlatilag - ahogy Kodály 
mondta - minden tanárnak van saját 
metódusa, de akármelyiket nézem, 
mindegyik csak egy szelete a 360 fo
kos teljességnek. Én azt gondolom, 
hogy ahhoz, hogy az ember teljes kö
rű képzést tudjon adni, nagyon is "ek
lektikus" zenésznek kell lennie. Tehát 
mindenfajta irányzatról, a körcikkely 
minden részéről tudni kell, mindezt be 
kell építeni a nagy egészbe, s nem sza
bad abszolutizálni semmit sem. Moz
dulatművészeti ismereteim és mozdu
latművészeti múltam kialakított egy
fajta metódust, amit 1990 óta haszná
lok itt a Kodály Intézetben, de EPTA 
kongresszusokon is bemutattam elő
adásokon, és nagyon nagy tetszést 
aratott. írtam egy tanulmányt "A tes
ted zene" címmel, ez a mozdulat 
egyesületnek a vizsga anyaga volt. A 
kottaképben van a zene mozdulata, a

mozdulatművész viszont a zenének a formatanán, a 
struktúráján és a csontozatán keresztül kell, hogy 
megtanulja, hogyan mozogjon. Ez egy fantasztikus 
oda- és visszaható dolog. Hála Istennek az én éle
tem úgy alakult, hogy mind a két oldalt ismerem. A 
zenészeknek azt tanítom, hogyan lehet a zenével az 
izomzatot, érzelmet, technikát mozgósítani. Ahogy 
Kodály mondta, hogy "kimunkált kéz": ez egy 
izomreflexió, ami ugyanúgy működik, mint egy 
"belső hallás" a kottakép láttán. A koreográfusok
nak pedig az ellenkező oldalát kell tanítani, tehát a 
zenei formát, hogy mettől-meddig tart valami, an
nak van egy ritmikus váza, iránya, lendülete.

Festészet
Hogyan találkozott a festészettel?
Legelső, képem úgy született, hogy Debussy Fé

nyek a vízen című művét zongoráztam, és egyszer 
csak megjelent a szemem előtt a kompozíció... Egy 
órán belül megfestettem. Ez 1993-ban történt és az
óta állandóan van egy ilyen belső kényszer, hogy 
amit nem tudok kizongorázni, mert a zongora hang
színein túl egy speciális fény-effektusnak, térnek és 
síknak a kombinációja egy másféle módon, akkor

illusztrációk édesapám 
Olaszországban megje
lent rézkarcai. A harma
dik címe Pegazus szár
nyán, abban a kisplaszti
káim vannak fényképen, 
a negyedik verseskötetet 
a szegedi Tanárképző 
Főiskola felkérésére ír
tam. Dr. Békés Imre 
nyelvész kért fel rá: ol
vasta a verseimet, és 
szeretett volna egy új 
kötetet kiadni, így a Fő
iskola kiadója jelentette 
meg, 1996-ban. A ne
gyedik: Fest ékek. Fo
dor András költő fede
zett fel és azóta rengeteg 
versemet mondták híres 
színészek, előadóművé
szek, például Bánffy 
György, Hegedűs D. 
Géza. A rádióban, a Ze-

Szabó Orsolya zongoraművész, költő, festőművész
17 éves koráig Bérezik Sára növendéke a művészi torna (RSG) nyolc

szoros magyar ifjúsági bajnoka, az első világbajnokságon a magyar csa
pat tagja;

1972-ben zongoraművészi diplomát szerez a Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskolán, Kadosa Pál növendékeként;

1982-ben filozófia-esztétika szakos diplomát szerez;
1972-82-ig párhuzamosan tanít a Szegedi Zeneművészeti Szakközépis

kolában, a Tanárképző Főiskolán és a budapesti Bartók Béla Zenemű
vészeti Szakközépiskolában;

1982-től a kecskeméti Kodály Intézet adjunktusa, majd docense; a 
MAESTOSO ART CENTER (Szilvásvárad) alapítója; a Mozdulatkul
túra Egyesület és az EPTA (Európai Zongoratanárok Szervezete) rend
szeres előadója.

Tíz önálló kiállítása volt eddig (Budapest, Fertőd, Zebegény, Szeged, 
Párizs), a következő Vácott nyílik március 10-én, négy verseskötete jelent 
meg (Zene, Magán hangzóim, Pegazus szárnyán, Fest ékek)

Kitüntetések: a Szerzői Jogvédő Hivatal díja a magyar művek 
interpretálásáért, Magyar Kultúráért, Kecskemét Város Felsőoktatásáért, 
Kodály Intézetért.

Szokolai Sándor neki írta és dedikálta Vérnász szvitjét, a Margit 
operájából készült zongoradarabot, Doráti Antal a zongoraművét ő 
mutatta be a szerző jelenlétében, Szegeden. Zongorázott a belga és a 
spanyol királynőnek, dolgozott Yehudi Menuhin MUS-E programjában.

Szabó Orsolya a világhírű hegedűművésszel, Jehudi Menuhinnal

ne Világnapján még 
Mensáros László mutat
ta be a Zene címűt és 
még öt másikat. Több 
versemet megzenésítet
ték. Most, felkérésre 
Bérezik Sáráról írok 
verset, valamint február 
20-án Budapesten zon
goraestet adok a Bérezik 
Alapítvány javára.

Esztétika

Koncert-turnék: Ausztria, Belgium, Dél-Ko- 
rea, Franciaország, Finnország, Kanada, Né
metország, Norvégia, Olaszország, Spanyol- 
ország, a volt szocialista országok;

Előadások, kurzusok: Dél-Korea, Görögor
szág, Svédország, Ukrajna;

Zongoraversenyek zsűrizése: Belgium, Dél- 
Korea, Görögország, Olaszország.

az ecsethez nyúlok. Ha az ecset és a zene nem elég 
hozzá, akkor verbálisán fejezem ki a témát, így szü
lettek a versek. A festészetet egyrészt otthonról hoz
tam: édesapám építész, grafikus, festő és szobrász 
volt. A vele való együttélés során tanultam mindezt. 
Elmagyarázta, hogy milyen forma mit von maga 
után térben, síkban és színben, tehát ezt magamba 
szívtam gyerekként, és miután édesapám meghalt, 
elkezdtem én festeni. Tíz önálló kiállításom volt. 
Budapesten kezdtem kiállítani, a Fészek Művész
klub hívott meg, majd a Fertődi Kastélyban, Szege
den, Zebegényben is volt kiállításom. Budapesten 
1996-ban Bereczky Lóránd nyitotta meg azt a tárla
tomat, amely után m eghívtak Párizsba. Az 
UNESCO Palotában volt kiállítva a Bartók 
Hommage-om, Ferenczy domborműve, Kassák raj
za mellett. A Bartók CD-ROM-ot Kroó György mu
tatta be, én Bartók műveket zongoráztam.

Költészet
És a versek?
Négy kötetem jelent meg, a legelső teljesen elfo

gyott, a második címe Magán hangzóim, ebben az

Aki ilyen intenzitással él különböző művészeti 
ágak vonzásában, miért érzi szükségesnek, hogy el
méletileg is felvértezze magát és egyetemi szintű 
esztétika tanulmányokat folytasson?

Minden művészet az esztétikum megvalósulása. 
Hogy ez miképpen ölt testet, milyen csatornán ke
resztül, azt külön el kell sajátítani. Ha egy vizuális 
képen, akkor meg kell tanulni az ecsetkezelést, a 
grafikát, a különböző technikákat. Meg kell tanulni 
a versek szerkezetét. Az fantasztikus csoda, hogy mi 
muzsikusok állandóan a legnagyobb mesterek re
mekműveivel dolgozunk, vagyis a forma és a tarta
lom egységével. Ha ugyanez a szemléletmód, ez a 
ritmikus pulzálás vissza tud jönni egy tanult képi lá
tásmódban, vagy egy tanult gondolati szövetben, 
ami a szavaknak a festészete tulajdonképpen -, ak
kor a művészeteknek ez a 360 fokos körüljárása va
lósul meg. Az egyénben való sajátos kifejeződése 
adva van, s ez csak attól függ, hogy a talentumát mi
lyen irányba fejleszti tovább.

Mit jelent a talentum?
Vallom, ami a Bibliában írva van: el kell számol

nom vele! Tehát az, hogy az ember közben férjhez 
ment és két gyereke van, az egy dolog. Ott is szol
gál, de az nem jelenti azt, hogy a belső kényszer, 
egy kifejezés kisugárzása megszűnjék. Annak is 
meg kell kapnia a maga terét, és igenis ezekkel el 
kell számolni! Egyszerűen nem tudok ellene tenni. 
Amikor az ún. "ihletett állapot" jelez, még nem tu
dom valójában, hogy a mű a szavak csatornáján, az 
ecsettel, a szinekben, vagy esetleg egy mozdulatmű
vészi formában, a tér erejében, kisplasztikában jön 
ki. Hihetetlen módon a téma maga megtalálja a ki
fejezési eszközeit és formáját, és ez az, amit az esz

tétikai elsajátításban mondunk és tanultunk. Igen, 
meg kell tanulni, végig kell menni a művészettörté
neten, a kortörténeten, a stiláris ismereteken, hogy 
az ember odáig el tudjon jutni, hogy fölismerje az 
ihletnek ezeket a kicsapódásait. Ez az a kiválasztott 
állapot, amikor az emberből, legbelülről elindul va
lami és akkor a mű maga teremti magát, ahogy Mi
chelangelo mondta, csak ki kell fejteni a kőből a 
szobrot.

Pedagógia
És hogyan működik mindez a pedagógiában?
Attól függ, hogy ki mit tud önmagából produkálni. 

Ha nem vagyok kellően feltöltve tudással, informá
ciókkal, saját emberi, erkölcsi, szakmai elvárásaim
mal, begyakorlottságom nem elég magas szintű, ak
kor nem tudok mit közölni, akkor csak üres a dolog. 
A gyereknevelésben is ugyanígy érzem. A gyermek 
szeretettankját mindennap föl kell tölteni, amellett, 
hogy persze foglalkozunk vele, de ha a szeretet-tank 
nincs föltöltve... A pedagógiában ugyanígy, mind a 
huszonhárom növendékemmel. Nagyon fontos, 
hogy ne csak a darabokkal foglalkozzunk. Az első 
hangot leüti, tudom, hogy baja van. A zenélés egy 
csodálatos lelki lázmérő, szublimáltan fejezi ki azt, 
ami tényleges valójában a szavakban érhető tetten. 
A zene által technikát, formát és emberséget taní
tunk egyszerre. De nemcsak tanítani kell, hanem ne
velni és megértéssel kezelni az embereket. Ha érzi 
azt, hogy bízom benne, csodákra képes. Nyesege
tem, mint egy kertész és a kritika szeretettel törté
nik. Csak azt érzi, hogy fejlődik, és tudatosan fejlő
dik. Ez fantasztikus gyönyörűség, mert szeretettel a 
legborzalmasabb dolgokat is meg lehet mondani, és 
ki lehet irtani. Csak ezt tudatosan kell végezni: ha 
én valakinek a sorsát fölvállalom, akkor nem szabad 
otthagyni, mert az "cserbenhagyásos gázolás". Ha 
egyszer segítek, azután tovább nem, ez olyan, mint
ha valakit beengedek egy mély vizű folyóba, pedig 
tudom, hogy nem tud úszni. A növendéknek végig 
éreznie és tudnia kell, hogy ha egyszer beengedtem 
a mélyvízbe, akkor én is ott vagyok 
mellette, és adom a megfelelő inst
rukciókat. De úszni már neki kell 
megtanulnia!

írta: Horváth Ágnes



Lakatos Pál szobrászművész
Borús, nyirkos novemberi délután, tó

csák tükrébe hangos csobbanással cuppan 
a platán gömbje. Katonatelep kiskertes, 
hétvégi házas övezetében járunk. Lakatos 
Pál naponta többször is megteszi az utat 
Kecskeméttől a saját kezűleg épített műte
remig, hiszen alkotó kedvéhez itt találja 
meg-a szükséges teret. Praktikus gondol
kodás és remek téralakítás jellemzi az épí
tési rendelkezések miatt szűkös keretek 
között megvalósított, öntödével kiegészí
tett műtermet.

Nem sajnálom az építkezéssel eltöltött 
időt, magyarázza, mert az épület kivitele
zése, az udvar kialakítása plasztikai él
ményt jelentett, és élveztem, hogy nem 
csak a szobraimat, de a környezetemet is 
magam alakíthatom.

A fizikai munka jóleső öröméről és az 
építkezés tapasztalatairól beszélgetve jár
juk körbe az udvart, miközben fontos is
mereteket szerzek a szabadtéri égetőke
mence építésével és az olvasztó tégelyek 
súlyával kapcsolatban. A műteremben 
folytatjuk a beszélgetést, de a szemem 
megakad a rajzszeggel kitűzött tervek so
rán. A rozsdabarna árnyalatú pasztellek 
feltűnő grafikai érzékenységről és maga
biztos rajztudásról árulkodnak. Erőteljes, 
tiszta formák, szép arányok, a hajlatokban 
selymesen pásztázó fények. Semmi fon
dorlat, semmi trükk, semmi agyafúrt spe
kuláció, lazán, keresetlenül odavetett, 
nagyvonalúan szép grafikák. így csak egy 
szobrász tud rajzolni.

Látszik, hogy szakmailag alaposan fel
készültél, mesélj a tanulóévekről!

A rajz és a mintázás mindig élénken fog
lalkoztatott, így kerültem a Szatmárnéme
ti Képzőművészeti Szakközépiskolába. 
Ott igen magas szintű képzés folyt, a zene 
és a képzőművészet oktatása egy iskolán 
belül történt és 1979-ben már tízosztályos 
iskolarendszer volt. Az iskolában tanultam 
meg románul és mivel a Kolozsvári Kép

zőművészeti Akadémiára csak négy éven
ként lehetett bejutni, én a várakozási idő 
alatt már aktívan szobrászkodtam és or
szágos tárlatokon szerepeltem. Mire beju
tottam az akadémiára, ott már oktattam a 
bronzöntést. Nagyon kemény rajzos metó
dus volt, és melóztunk orrvérzésig.

Mikor kerültél Magyarországra, és ho
gyan kezdődött az életed Kecskeméten?

1991-ben jöttem Magyarországra és a 
Zománcművészeti Alkotóműhelyben 
kezdtem dolgozni, de nem igazán fogott 
meg a műfaj, így később a Kerámia Stúdi
óba kerültem, de az igazi kihívást a Kép
zőművészeti Szakközépiskola beindítása 
jelentette. 1993-ban készítettem a peda
gógiai tervet, és jelenleg is a szakközépis
kola tagozatvezető tanára vagyok. Az el
múlt években sok növendékem jutott be 
főiskolára, Budapesten, Pécsett, vagy Sop
ronban.

A késő estébe nyúló beszélgetés közben, 
persze, tovább gyarapodtak a viaszveszej- 
téses öntésről korábban szerzett hiányos 
ismereteim. Fejemben lassan összeállt a 
soha nem látott folyamat. A megmintázott 
plasztika, a róla készült gipsznegatívba 
öntött néhány milliméteres viaszhéj, az er
re felépített levegőcsövekkel átszőtt öntő
forma, és a szegecsek által rögzített belső 
mag. Az öntőformához használt massza 
természetesen saját recept alapján készül, 
hogy a mintázás legapróbb részleteit, még 
a szobrász ujjlenyomatát is képes legyen 
felvenni.

Az öntőforma tehát kész, mi történik ez
után, hogyan kerül a belül rejtőzködő vi
asz helyére a bronz, és hogyan lesz egy 
koszos öntvényből kész szobor?

Száradás után a formát kiégetem, a viasz 
ekkor egyszerűen kifolyik, az öntőforma 
pedig kellően megszilárdul és tűzálló lesz. 
Az így keletkezett héj szerű üregbe fordí
tott állásban történik a bronz beöntése. A

kemény meló csak ezután kezdődik, az 
öntőforma és az öntőcsonkok eltávolítása 
és az öntvény tisztítása. A nyers öntvény 
valóban nem túl anyagszerű, de tisztítás és 
polírozás közben megőrzők minden apró 
részletet. A részletgazdag, mozgalmas fe
lület és a rajta megjelenő fény rezdülései 
izgalmasabbá és anyagszerűbbé teszik a 
szobrot. A túlzottan lesimogatott és agyon
fényezett felület hűvössé, személytelenné

át, rájöttem, hogy az 
ábrázolás ugyan fon
tos, de nem képes a 
teljes embert meg
mutatni. A teremtés 
és az ábrázolás hatá
rát persze nagyon ne
héz átugrani. Befelé 
forduló meditatív al
kat vagyok és úgy

teszi a plasztikát és kölcsönöz neki bizo
nyos dísztárgy jelleget. A mű attól válik 
élővé, ha érezhető, hogy minden apró 
részlete egyetlen folyamat eredményeként 
egyszerre született. Az utólagos beavatko
zás szétveri a felületet, ezért kerülöm a ci- 
zellálást. A korábbi fekete bronzok helyett, 
most a rozsdás vashoz közel álló hatásokat 
szeretem.

A figurális plasztikáktól hogyan jutottál 
el a mostani tömör és jelszerű ábrázolásig?

A fíguralitás különféle lehetőségeit vé
gigjárva a hiperrealizmustól a pop arton

vélem, hogy az élet 
túl gyors, nem tud
juk azt teljes mély
ségében megélni, 
ezért személyes 
életérzéseimnek 
próbálok emléket 
állítani. Fokozato
san távolodom a fi
gurális ábrázolástól, 

egyre inkább izgat a külső és a belső tér 
viszonya, a kicsi és nagy formák kont
rasztja, a sima és roncsolt felületek ellen
téte. Apám halála rádöbbentett, hogy az 
idő véges, és felelősséggel kell gazdálkod
nunk a reánk bízott talentummal.

Rendszeres résztvevője vagy a nemzet
közi szimpozionoknak és kiállításoknak, 
több köztéri szobrod áll Szatmárnémetitől 
Magyarországon át Franciaországig. A 
köztéri munkáid közül melyik kettőt emel
néd ki, és miért?

A két szélsőt. A Szatmárnémetiben 1991-

ben felállított Kölcsey szobrot és a fran
ciaországi Poitiers-ben 1993-ban felállí
tott Tükör című kompozíciót. Romániában 
az elmúlt évtizedekben a Kölcsey volt az 
első magyar vonatkozású szoboravatás. 
Szeretem a szobor zárt, egyszerűsített for
máit és óriási élmény volt, amikor az ava
táson hétezer emberből spontán módon 
tört fel a Himnusz. A francia országban 
felállított szobor már az elvontabb fonnák 
jegyében született és itt próbáltam ki elő
ször a negatívba való mintázást. A meg
épített szerkezeten belül rengeteg 
improvizatív lehetőséget kínált és soha 
nem látott plasztikai élményt jelentett.

Tervek?
Szent István-emlékmű pályázat Kecske

méten, fémszobrász 
szimpozion vezetése 
Svájcban és 2000 szeptem
berében önálló kiállítás 
Párizsban.

írta: Balanyi Károly

ALKOTÓHÁZI TALÁLKOZÁSOK
r

Abrahám Rafael grafikusművész

Régi ismerősként érkeztél a műker
ti alkotóházba, szinte már tisztelet
beli kecskemétinek számítasz. M ikor 
született ez a kapcsolat?

Harmincöt éve járok Kecskemétre. 
Fiatal, diplomás grafikusként a vá
rosháza pincéjében m űködő kő
nyomda vonzott ide, és az első négy 
évben folyamatosan Kecskeméten 
laktam. A litográfiái műhely eredeti 
rendeltetése a tanácsi anyagok és 
nagyméretű mezőgazdasági nyom 
tatványok sokszorosítása volt, de az 
akkori városvezetés lehetővé tette, 
hogy a művészek is használják a 
nyom tatványkészítésnél sokkal 
többre hivatott, igényes grafikai 
munkára is alkalmas berendezése
ket.

Hogyan működött ez a lassan már 
legendásnak tűnő grafikai műhely?

Az anyagokat megvettük, de a mű
helyet ingyen használhattuk. M inden 
eszköz rendelkezésre állt, volt egy 
villanyhajtású nagyobb gép és egy 
kisebb kézi meghajtású masina, mi 
általában ezt használtuk. Négy, öt 
művész folyamatosan tudott itt dol
gozni. Ma is szeretettel gondolok 
azokra a tapasztaltabb kollégákra, 
Pásztor Gáborra és Bálványos Hubá
ra, akiktől a litográfiát megtanultam.

Egész nap dolgoztunk, és 
Pető János kollégám ke
rékpáron fuvarozott na
ponta a M űvésztelep és a 
városháza között.

Volt a m űhelyben két 
idősebb alkalmazott, akik 
nekünk is segítettek, de ha 
idejük engedte, bizony 

meg-meglátogatták a közeli kocsmá
kat. Mi egész nap ott dolgoztunk és 
előfordult, hogy a tanácsi dolgozók 
minket is alkalmazottnak néztek, és 
nekünk adták le a sokszorosítani va
lót. Mi persze falaztunk az öregek
nek, és utólag átadtuk nekik a meg
rendelést. Ezért igen hálásak voltak. 
Amikor egy este Pásztor Gábor elké
szült egy kővel, másnap reggel ők 
korábban beértek mint mi és megle
petésként lesokszorosították a grafi
kát. Sajnos, elvétették a metódust, és 
a kézi gép helyett a villanygéppel 
végezték a sokszorosítást, tönkre té
ve követ, nyomatot és több napi 
munkát, koromfekete lapokat gyár
tottak. A meglepetés sikerült, de Gá
bor nem volt túl boldog.

M eddig tartottak a legendás idők 
és milyen műveid születtek akkori
ban?

Első jelentős litográfiáimat, a M es
terségek dicsérete című sorozatot 
1968-ban Kecskeméten készítettem, 
amitől szinte egy csapásra ismert 
grafikus lettem. 1973-74-ben még 
évente két-három hónapot Kecske
méten töltöttem, de 1974-ben bezár
ták a kőnyomdát, mert a fűtés kor
szerűsítése miatt kellett a hely a ka
zánoknak.

Kapcsolatod a várossal azért to
vább folytatódott.

igen a Kecskeméti M űvésztelepre 
mindig szívesen jövök, kiváló mű
termek, jó  konyha, kedves ismerő
sök, ez mindig meghozza az alkotó 
kedvemet. A későbbi években azon
ban már kevesebb időt tudtam itt töl
teni, hiszen 68-óta saját műtermem 
is van Budapesten.

Évtizedek óta ismered tehát a Kecs
keméti Művésztelepet, hogyan válto
zott ez idő alatt?

A műtermek és a konyha, ma is ki
váló, de a szakmai összetétel sokat 
változott. A 60-as 70-es években az 
egyik legszínvonalasabb alkotóház 
volt, amelynek volt szakmai arcula
ta, sok visszatérő művésszel. Ide 
nem jártak képcsarnoki festők. A 
N agym arosi A lkotóház bezárását 
követően ez azonban alaposan meg
változott. Most már az jöhet, aki 
meg tuja fizetni az itt tartózkodást.

Te meg tudod fizetni?
Hát nem egészen, a mostani öthetes 

beutalót egy pályázaton nyertem.
Kifejtenéd bővebben a képcsarnoki 

fe s tő  kifejezés tartalmát?
Ez egy ismert fogalom volt a szak

mában, azokat az egyébként profi 
kollégákat hívtuk így, akik részben 
feladva saját elképzeléseiket, rend
szeresen dolgoztak a piacra és képe
iket a Képcsarnok galériái árusítot
ták. Azóta persze már Képcsarnok 
sincs a piac pedig még sokkal igény
telenebb lett mint valaha.

A műteremben kellemes festékillat, 
a fa lakon hatalmas vásznak, erőtel
je s  színvilág, tiszta geometrikus fo r 

mák. A finom  rajzolatú figurális, kis
sé szürreális litográfiáktól hogyan 
vezetett az út a tiszta geometria és a 
konstruktivizmus világába?

A főiskolán Barcsay mester tanít
ványa voltam. A geometria a korai 
grafikáimon is megjelent, eleinte in
kább rejtőzködőén, mint a természet 
mikrovilágának struktúrája, az ol
dottabb grafikai világ ellenpontja
ként, későbbi szitanyomataimon pe
dig már egyre határozottabban ha
ladtam egy lírai geometrikus világ 
felé, melyben a tér, a szín és a forma 
alapvető problémai foglalkoztatnak 
és színátmenetek oldják a kemény 
szerkezetet.

Ügy hallom, hogy a hajdani kecs
keméti grafikai műhelyben szerzett 
tapasztalataidat újabban ismét ka
matoztatod, hiszen alapítottál egy 
művészeti egyesületet, és létrehoztál 
egy sokszorosító grafikai műhelyet, 
sajnos nem Kecskeméten.

1997-ben szerveztem meg Buda
pesten, a IX. kerületben az "Art 9" 
művészeti egyesületet, 98-ban pedig 
sikerült létre hozni egy grafikai mű
helyt, ahol rézkarcot és litográfiát 
készítünk. A M agyar Alkotóművé
szek Országos Egyesületével, a M a
gyar A lkotóm űvészeti K özalapít
vánnyal és a helyi önkormányzattal 
együttm űködve itt a kollégáknak 
igen kedvező feltételeket tudunk 
b iztosítani az alkotóm unkához. 
K ecskem éti tapasztalataim  ebben 
valóban sokat segítettek.

írta: Balanyi Károly

A KATONA JÓZSEF 
KÖNYVTÁR 

RENDEZVÉNYEIBŐL

Febr. 10. csütörtök 17. óra Ka
landozás a filozófia történetében 

"M aterialista monizmus 
mindmáig" Dr. Dudich Endre 
előadássorozata 

GYERMEKVILÁG 
Febr. 11., 25. péntek 15. óra 

Számítógépes Gamcs-klub 
Febr. 19. szombat 9. óra Me

semondó gyerekek megyei ta
lálkozója

A kacsalábon forgó kastély cí
meinek és rangjainak kiosztása 

Magyar Millennium a Katona 
József Könyvtárban

Dokumentumajánlás, könyv
ajánlás, tájékoztatás zenei ese
ményekről.

" A Millenniumhoz kapcsolódó 
hazai és nemzetközi honlapok 
elérése az Interneten.

" Aktuális információk a helyi- 
, regionális- és országos rendez
vényekről, eseménynaptárakról, 
rendeletekről.

" Helyi- és országos millenniu
mi pályázatok teljes szövege és 
eredményei." Millenniumi fejtö
rők gyerekeknek.

Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 
Kecskemét, Széchenyi sétány 6. 
Tel.:76/ 478-290 A könyvtár 
nyitva tartása: hétfő, szerda, 
sütörtök: 12-18 óráig kedd, pén
tek: 8-14 óráig

Az 1996. évi CXXVI. törvény 
értelmében Ön is felajánlhatja 
adójának 1%-át közcélú felhasz
nálásra. Amennyiben minket 
tisztel meg bizalmával, intézmé
nyi adószámunk: 15336158-2- 
03.



Az élet peremén
Monakó a hideg decemberi-januári 

napokban eltűnt a Széchenyi-városi 
Profi diszkont elől. A kopottas ruhájú, 

*  borostás férfi tavaly ősszel szinte min
den nap ott dekkolt a bejáratnál, és ud
varias rámenősséggel ajánlgatta a jö 
vő-menőknek a valahol Budapesten 
nyomott, kétlapos hajléktalan-újságot. 
Monakó szívesen beszélgetett, persze 

*- csak addig, amíg ez nem zavarta az 
üzletmenetet. Zavaros történetéből 
nehéz volt kihámozni, hogyan is jutott 
idáig. Szerepeltek abban ilyen-olyan, 
kizsákmányoló munkahelyek, némi 
italozás és kegyetlen szülők, akik ki
tagadták. Meg valami régi sláger, ami- 
ről a becenevét kapta.

Monakó nem ismerte el, hogy haj
léktalan lenne, hiszen akkor is éppen 
lakott valahol: a barátnőjénél. Valójá
ban mégis az - mondja Harkai József, 
a Hajléktalan Gondozó Szolgálat ve- 
zetője, aki jól ismeri az érdemes férfi
út, tanúskodott is egyik büntetőtárgya
lásán. Hajléktalannak nevezhetjük 
ugyanis az egzisztenciát, munkahelyet 
és otthont (családot) vesztett embert.

Kecskeméten körülbelül 400 hajlék- 
tálán él, közülük legalább százötve
nen vannak, akik nem vesznek igény
be semmilyen ellátást és segítséget - 
mondja Harkai József. Ők a teljes sza
badságot választották. Nem kérnek a 
mi sajnálatunkból, vagy éppen szé
gyellik, hogy ennyire lesüllyedtek. 

— Megfigyelések szerint a Szövetség té
ren lévő három akna közül is él az 
egyikben egy úr, aki reggelente a 
szobrok tövében szokott borotválkoz
ni, de ennél többet nem lehet tudni ró
la. Felsorolhatatlan, hányféle helyen 
húzzák meg magukat a lecsúszott em- 

** berek. Ezeknek a helyeknek nagy ré
szét jól ismerik a szolgálat éjszakai 
mentőosztagának tagjai.

Kecskeméten a könyörtelen tél még 
nem szolgált afféle "szenzációval", 
hogy megfagyott hajléktalanokra buk- 

m kantak volna a járókelők, ami Buda
pesten például gyakran előfordul. Ná
lunk időben indult a hajléktalan-gon
dozás, akkor, amikor szinte még csak 
ismerkedtünk a fogalommal. Ma 176 
ezer forint normatív állami támogatás 
ju t egy hajléktalanra, a HGSZ mint- 
egy húsz millió forintból gazdálkodik 
egy évben. A normatív támogatáshoz 
a helyi önkormányzatnak 50 százalék
kal kellene hozzájárulnia. De a kecs
keméti városházán a hozzájárulást be
tudják a Táncsics Mihály utcai ingat
lan rendelkezésre bocsátásával, ahol a 
hajléktalan szálló működik 1996 óta. 
A pénz kevés, a HGSZ vezetője úgy 
segít magukon, hogy mindenféle pá
lyázaton igyekszik további forrásokat 
szerezni, többnyire sikerrel.

A Táncsics utcai épületben száz fő 
részére van ágy, 49 az éjszakai mene
dékhelyen, 51 az átmeneti szállón. 
Emellett van nappali melegedő, cso
magmegőrző és működik utcai szol
gálat. Az utcai ellátás nagyban hozzá
járul, hogy Kecskeméten a hajléktala
nok jelenléte nem olyan súlyos prob
léma, mint a fővárosban.

A hajléktalanok egy része szeretne 
visszatérni a normális életbe. Ehhez 
lakás (legyünk szerényebbek, valami
féle lakhatási lehetőség) kellene, s fő
képp: munka. De őket nem könnyű el
adni a munkaerőpiacon. Minél ré
gebb óta hajléktalan valaki, annál job
ban leépül, s nemcsak fizikailag. Egy
re kevésbé képes beilleszkedni, alkal
mazkodni, és ezzel végképp megpe
csételheti a sorsát. Súlyos probléma 
az alkoholizmus. Az Újra dolgozom 
program, a kecskeméti munkaügyi ki- 
rendeltség sokat segít, hogy legalább 
idénymunkára kiközvetítsék a lerob
bant munkaerőt. Sajnos, előfordul, 
hogy a munkáltató azt gondolja, a haj
léktalannak az éhbér és a kutyaól is 
elég. Hogy mégis lehet kiút, arra pél
da az a fiatal férfi, aki képes volt a 
hajléktalanság és alkoholizmus csap
dájából kievickélni, és szó szerint a 
felism erhetetlenségig megváltozva,

ismét dolgozik. De ehhez szüksége 
volt a HGSZ szociális munkásainak 
segítségére.

A hajléktalanszállón élők fele idős 
ember, akiket szociális otthonban kel
lene elhelyezni, ha lenne ott hely. A 
szociális háló lyukain pedig egyszerű
en kiesnek azok, akik nem mehetnek 
a hajléktalan szállóra - önmaguk ellá
tására nem képesek -, de különböző 
okok miatt a szociális otthonba se fér
nek be. Ők is itt vannak közöttünk, de 
mintha nem is léteznének. Ilyen pél
dául G. úr és felesége, akik lakásuk el
vesztése után egyre szörnyűbb albér
letekbe kényszerültek (a férfi rokkant- 
nyugdíjas), az asszonyt végül agyvér
zéssel kórházba vitték. Most végképp 
nincs hová menniük. Számukra meg
oldás lenne a gondozóház, ami -átme-

körben is egyre nagyobb szükség len
ne a szakmai hozzáértésre, megfelelő 
képzettségre. A kutatási program cél
ként fogalmazta meg: olyan pozíciót 
kell kiharcolni a szakembergárdának, 
hogy a jogszabályok megalkotásakor 
figyelembe vegyék a véleményüket. 
Ugyancsak javítana a helyzeten az ál
lami, önkormányzati intézmények és 
a civil szerveződések jobb együttmű
ködése, ha nem párhuzamosan, hanem 
egymást kiegészítve működnének.

A nyugat-európai országokban is 
sokféle típusú hajléktalan-szolgálat 
működik. Egy biztos: az ellátásnak ki
számíthatónak kell lennie, nem lehet 
egyik nap segíteni, a másik napon zár
va tartani. A kiszámítható ellátás ki
számítható finanszírozást jelent. A ci
vil szervezetek is számítanak az állam

A jótékonyság nem divat

Harkai József (középen) és 
munkatársai (mögötte) 

a hajléktalanok karácsonyi 
ünnepségén

net a hajléktalan szálló és 
a szociális otthon között.
De ilyen egyelőre nincs 
Kecskeméten.

A szociális munkás havi 
bruttó 34 ezer forintot ke
res. Ennyi pénzért csak az 
dolgozik itt, aki szereti és 
bírja ezt a munkát. Az eg
zisztenciáját, otthonát 
vesztett emberrel nemcsak 
azért nehéz foglalkozni, 
mert esetleg gyakran a po
hár fenekére néz, hanem 
azért is, mert elkeseredett
ségét, önmaga iránti, ki
mondatlan gyűlöletét gon
dolkodás nélkül zúdítja a 
környezetére. A szociális gondozók 
szinte minden hajléktalant név szerint 
ismernek a városban. Néha előfordul, 
hogy meg kell védeniük pártfogolt)ai- 
kat az utcai atrocitásoktól. Kecskemé
ten az emberek inkább közömbösek a 
hajléktalanokkal szemben, mintsem 
gyűlölködők, de azért itt is akadnak, 
akik úgy gondolják: hajléktalan verve
jó.

A Máltai Szeretetszolgálat Kecske
méti Szervezete nappali melegedőt 
tart fenn, és itt van a hajléktalanok há
ziorvosi rendelője is. Naponta több 
mint száz ember fordul meg náluk, 
nemcsak hajléktalanok, hiszen karita
tív tevékenységük ennél jóval széle
sebb körű. A szervezetnek négy alkal
mazottja van, akiket 70-80 önkéntes 
segít.

A szeretetszolgálat kecskeméti és 
miskolci csoportja részt vett egy két
éves akciókutatási Phare-program- 
ban., amely azt vizsgálta, kell-e, lehet- 
e szabványokat kidolgozni a szociális 
ellátásban, és azok szerint működni. 
Rigóné Kiss Éva, a kecskeméti szer
vezet vezetője azt mondja, ha lehet is, 
ezek nem állandóak, legalább évente 
felül kellene vizsgálni, össze kellene 
vetni őket a társadalmi-gazdasági vál
tozásokkal. A hajléktalanellátás Ma
gyarországon nagyon széttagolt, az 
önkormányzati intézmények mellett 
létezik egy sor civil szervezet, és 
"mindenki másképp csinálja". A civil 
szervezeteknél a feltételek hiánya mi
att nagy szerepet játszik az önkénte
sek önfeláldozó munkája. De ebben a

Hajléktalanok karácsonya 
a máltaiaknál

és az önkormányzatok pénzére. 
Azokban az országokban, ahol 
több pénz van, és az állam töb
bet mer belőle a civilekre bízni, 
az ellátás sokkal hatékonyabb, 
vélekedik Rigóné, mert a pénz 
jobban és gyorsabban haszno
sul. Úgy is mondhatnánk: két
szer ad, aki gyorsan ad.

A civil szervezetek előnye, 
hogy nagyon széles segítői kört 
tudnak bevonni. Ugyanakkor 
hátrányban is vannak. Az 
ingyenkonyha és a zsíros ke
nyér valójában nem más, mint 
passzív gondozás - mondja a 
HGSZ vezetője. Nem szüntet 
meg semmit, inkább konzervál. 
De a civil szervezetek egy része 
maga is szeretne ezen a szerep
körön túllépni. Más része fel
vállalja, hogy csak ennyit tud 
nyújtani, a társadalmi problé
mák megoldása nem az ő dolga.

A kecskeméti gondozó szolgá
lat éjszakai szociális munkásai 
ismernek egy férfit, aki a leghi
degebb télben sem fogad el se
gítséget. Valamikor jobb kö
rökből csúszott le, s leszámolt 
már a visszatérés álmaival. Fi
gyelmeztették, hogy így előbb- 
utóbb súlyosan megbetegszik és 
meghal.

Annyit válaszolt: bárcsak 
megtörténne már...

Magyar Ágnes

Decemberben a Független Kisgaz
dapárt és a Független Női Szövetség 
kecskeméti szervezetei karácsonyi ün
nepséget szerveztek nehéz anyagi kö
rülmények között élő gyermekek szá
mára. Az ünnepségre eljött dr. 
Torgyánné Cseh Mária is, aki a Füg
getlen Női Szövetség elnöke. Arra 
kértük, mondjon néhány szót a szö
vetség tevékenységéről.

- A Független Női Szövetség a kis
gazdapárt országos női szövetségéből 
jött létre. Tulajdonképpen civil szer
veződéssé alakult át, mégpedig azért, 
hogy azok, akik nem akarnak egy 
pártba belépni, de szeretnének és tud
nak egymásnak és másoknak segíteni, 
azok is bekapcsolódhassanak a közös
ség munkájába. Elsősorban a vidéki 
nők összefogására jött létre, de Buda
pesten is működik. Civil szervezet
ként bővebbek a lehetőségeink, a kari
tatív tevékenység mellett segíteni 
tudjuk a nők munkavállalását, önálló 
tevékenységük elindítását. Ez nagyon 
fontos, mert vidéken magas arányú a 
női munkanélküliség. A közhasznú 
szervezet nemrégiben kapott némi 
központi támogatást, amit arra hasz
náltunk fel, hogy a vidéki szerveze
teknek vásároltunk különböző eszkö
zöket, például tésztagépet, villanyvar
rógépet, videólejátszót, ki mit kért.

- A helyi szervezetek ezek szerint 
igen aktívak?

- Igen, nagyon jól működnek. Sike
resen vesznek részt különböző pályá
zatokon, amelyeken a helyi közösség 
számára tudnak forrásokat szerezni, s 
ebben a szövetség is segítséget nyújt. 
Például Ópáhiban a teleház- 
pályázathoz a szükséges önrészt mi

adtuk. 4, 5 millió 
forintot nyertek, 
a teleházat már át 
is adták. Lénárd- 
darócon egy le
robbant házat 
vett meg a szö
vetség, úgy fog
ják helyreállítani, 
hogy ezzel mun
kalehetőségeket

Torgyánné 
Cseh Mária

is teremtsenek az ott élő nőknek.
- Miért tartja fontosnak a karita

tív tevékenységet? Divat ez a politi
kusok körében?

- Fontosnak tartom, mert nagyon 
sok szegény ember él ma Magyaror
szágon. Nagyon-nagy szükség van a 
karitatív tevékenységre, a jótékony
ságra. Nem hiszem, hogy divat, a po
litikus személye azért lehet érdekes, 
mert általa nagyobb nyilvánosságot 
kap az ügy, s talán többen jönnek se
gíteni. Ez a lényeg.

A Független Női Szövetség Kecske
méti szervezete 1999 novemberében 
alakult, elnöke dr. Karáné Tóth Anikó:

- Tizennégyen alapítottuk a szerve
zetet, azóta a taglétszám megduplázó
dott. Első tevékenységünk ez a kará
csonyi rendezvény. Közös erővel, kö
zös akarattal terveztük a kimondottan 
hátrányos helyzetű gyerekek meg
ajándékozását. Ez számukra egyben 
jutalom is, tehát a meghíváskor a jó 
iskolai teljesítményt is figyelembe 
vettük. Meghirdettünk egy rajzpályá
zatot, Karácsony 2000-ben címmel, 
szebbnél szebb rajzok érkeztek. Az 
asszonyok nagyon sokat dolgoztak, 
hogy az ünnepség jól sikerüljön.

A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi 
Központ rehabilitációs csoportjának 
vezetője, Nagy László, a kilencvenes 
évek közepén a hajléktalanokat gondo
zó szolgálat vezetője volt. 1995-ben, 
szakdolgozatához kérdőíves felmérése
ket készített, egyrészt a hajléktalanokat 
kérdezte önmagukról, másrészt a "ren
des" polgárokat a hajléktalanságról. Az 
alábbiakban ezekből idézünk, mivel 
máiig jellemző képet rajzolnak.

Hogyan vélekedtek a megkérdezett 
kecskemétiek a hajléktalanokról?

79 százalék szerint a hajléktalanság 
Magyarországon már a rendszerváltás 
előtt is jelen volt. 60 százalék vélte úgy, 
hogy a hajléktalanná válás a társada
lom felelőssége, a problémát 39 száza
lék szerint az általános elszegényedés 
hozta felszínre. A megkérdezettek véle
ménye szerint a tipikus hajléktalan: fér
fi, középkorúi, elvált, szakképzetlen  
vagy iskolázatlan, anyagi helyzete és 
egészségi állapota rossz. A megkérde
zettek kétharmada úgy tippelt, hogy’ 
150-250 hajléktalan van Kecskeméten. 
48 százalékban sajnálatot éreztek irán
tuk (20 százalék volt közömbös). A vá
laszadók 40 százaléka megoldásként az 
intézményi rendszer bővítését jelölte  
meg.

A HGSZ lakói között végzett vizsgálat 
eredménye szerint a tipikus kecskeméti 
hajléktalan jellemzői a következők. Az 
illető férfiember, 46-60 év közötti, el
vált. Egy vagy két gyermeke van, való
színű, hogy nem tart velük kapcsolatot. 
Nagy eséllyel Bács-Kiskun megyében,

annak is a központjában, Kecskeméten 
született. Édesapja mezőgazdasággal, 
édesanyja háztartási munkával foglal
kozott.

Normál kétszülős családban nevelke
dett, van testvére, akivel kapcsolatot is 
tart. A családhoz fűződő kapcsolatok 
vagy felszínesek, alkalmiak, vagy> telje
sen hiányoznak. Családjában, ha voltak 
problémák a szülők és testvérek között, 
azok nagy valószínűséggel súlyos be
tegségből vagy alkoholizmusból szár
maznak. Saját problémái is erre vezet
hetők vissza.

A tipikus kecskeméti hajléktalan nyolc 
általánost végzett, utoljáira az iparban 
dolgozott, több mint 10 év munkavi
szonyt követően már több éve munka- 
nélküli. Nincs munkája, jövedelme mi
nimális, vagy még annyi sem. Utoljára 
szívességi lakáshasználó volt, vagy sa
já t házában lakott. Korábbi lakhelyén 
vagy jogviszonya szűnt meg vagy elül
dözték. Többször is volt büntetve. Álta
lában vagyon elleni cselekményért vagy 
garázdaságért. Egészségi állapota vál
tozó, szív, keringési és érrendszeri 
problémái vannak. Testi fogyatékossá
ga nincs. Öngyilkossági kísérlete nem 
volt. A HGSZ-be közterületről került, itt 
tartózkodását kudarcként, tiltakozóan 
éli meg. Szeretne maradni, amíg csak 
lehet. A jövőbe bizakodóan tekint, meg
oldást számára a munkahelyhez és al
bérlethez jutás jelentene. Ehhez senki
től nem vár segítséget. Megtakarított 
pénze, egyéb értéke nincs, de képesnek 
érzi magát az önálló életre.



Az elítéltek munkáltatása, szabadidő 
szervezése, foglalkoztatottsága napjaink 
központi kérdése. A felnőtt férfiakon lehet 
változatatni, a fiatalokon kötelező.

A fiatalokat oktatni, nevelni és képezni is 
kell. Ne csak haszontalan semmittevés, 
esetleg pihenés legyen a szabadságvesztés. 
Tanuljanak, nevelődjenek.

A fiúk esztétikai nevelését is meg kell va- 
lóstani az intézet keretein belül. Ezt nem 
csak az esztétikus bererendezések elrende
zésével, harmónia megteremtésével való
síthatjuk meg. Szükség van művészi érté
kekkel rendelkező dolgok, rendezvények 
bevitelére a rácsok mögé is. A közvetlen 
hatás, találkozás az alkotóval, a művek né
zegetése esztétikai és érzelmi élményt is 
nyújthat. Gondolatébresztésben, esetleg a 
festés, vagy alkotás "csíráját" magában 
hordozó gyermekek kibontakoztatásában, 
kapaszkodók keresésével is segíthetünk ne
kik.

A kecskeméti Fiatalkorúak Regionális 
Büntetés-végrehajtási Intézetének néhány 
elítéltje az utóbbi hónapban minden napját 
gipszminták öntésével és festésével töltöt
te. Naponta önállóan, az intézet egyik tan
termében keverték a gipszet, öntötték for
mákba, majd száradás után a megadott szí
nekre kifestették. A nem mindennapi, a 
börtönélet előtt általában fel nem fedezett 
kézügyességükkel rövid idő alatt megtanul
tak pontosan, igen apró, csupán néhány 
centiméteres figurákat festeni.

A négy festegető elítélt a munkát öröm
mel, kitartással végezte.

Jutalmuk az idejük hasznos eltöltése, 
kézügyességük és koordinációs képessége
ik fejlődése, szín- és formaharmónia kiala
kulása, festési alapismeretek megszerzése, 
ecsetkezelés, esztétikai nevelés és a nem 
monoton munkavégzés. A gipszminták a 
karácsony jegyében készültek.

Jutott belőle a dolgozók gyermekeinek 
szervezett télapó ünnepségre, a vezetők
nek, értékesítésre, az intézet külsős munka
társainak, szponzoroknak, minden elítélt
nek, akik ezeket még karácsony előtt aján
dékként hazaküldhették és mindenkinek, 
aki elfogadta a meghívást a fiatalkorúak ka
rácsonyi ünnepségére.

Az ünnepség után a meghívottak egy-egy 
festett karácsonyi gipszformát kaptak, amit 
az elítéltek a maguk készítette ajándékta- 
sakban adtak át.

A fiúk örömét fokozta a meghívottak elis
merő pillantása, dicsérete valamint,hogy 
általuk készített tárgyakat adhattak át. 
Örültek, hogy az ő munkájukat is megbe
csülik.

Mi mással, ha nem elismeréssel, 
dicsérettel építhetjük mások önbizalmát ?

Országos parancsnoki látogatás

Dr. Bökönyi István vezérőrnagy, (jobbról) a 
büntetésvégrehajtás országos parancsnoka 

kecskeméti munkalátogatásán dicsérte a 
fiatalkorúakkal foglalkozók munkáját. Róla és 
Tüske János parancsnokról a látogatást követő 

sajtótájékoztatón készült a felvétel.

Már a munkafázisok elején kaptak elis
meréseket, kritikákat, visszajelzéseket is, 
melyek a tökéletesebb munkavégzést segí
tették.

A fiúk elhitték, hogy alkalmasak a mun
kára. Nem szükséges ehhez hosszú tanulási 
idő, csak figyelem, fegyelem, precíz és ki
tartó munkavégzés.

A karácsonyi ünnepkörre való készülődés 
jegyében nyitották meg Taska László festő
művész kiállítását az intézetében.

A fiatalok karácsonyi ünnepsége után 
Tüske János ezredes parancsnok nyitotta 
meg a tárlatot, 
melyen az elítél
tek, az intézet 
dolgozói, támo
gató mecénásai, a 
sajtó és a média 
képviselői is je
len voltak.

A festőművész 
öt éve kezdett el 
festeni. A fia 
évekkel ezelőtt 
próbált valamit 
lefesteni, ami se
hogy sem sikerült 
neki. Apja korho
ló szavait megun
va azt mondta ne
ki - ne csak 
kritizálja, készít
se el ő a fest
ményt.

Másnap az apa 
elkészítette a fiá
nak a képet, ami 
első alkotása lett.
Öt éve még aktív 
munkavállaló
ként készítette 
azt. Ma már 
nyugdíjasként 
festeget.

Kedvenc témá
ja a természet, s 
tájegységi je l
lemzői. A termé
szet egyszerűségét, lágyságát, valóságát 
mutatja be nekünk képeivel. Örök téma a 
folyó, a Tisza és a lovak. Ő volt a nyáron 
hazánkban megrendezett Kettesfogathajtó 
Világbajnokság hivatalos festője.

Az országban fényképezőgéppel járva 
örökíti meg a későbbiekben lefestendő tá
jat.

A megnyitó után a fiatalkorúak a képeket 
megnézték és személyesen beszélgettek az 
alkotóval is, aki készségesen válaszolt a fi
úk kérdéseire, s közös műalkotáselemzésbe 

is kezdett velük.
Hosszasan elidőzve Taska 

úrral az elítéltek még több is
meretet kaptak a festészetről, 
festési technikákról.

Az elítéltek élvezték a kö
tetlen beszélgetést, a tárlatot 
és a " külsősökkel" való be
szélgetést. Rákérdeztek a ké
pek ihletésére, miértjére, ked
venc témákra is.

Többségük életében először 
most látott a hagyományos íz
lésnek megfelelő természeti 
tájakat ábrázoló festménye
ket.

A kecskeméti Fiatalkorúak 
Regionális Büntetés-végre
hajtási Intézet elítéltjeinek a 
Hetednapi Adventista Egyház 
akváriumot ajándékozott, me
lyet Murányi József lelki

pásztor adott át a fiatalok karácsonyi ün
nepségén.

Az akváriumnak és kiegészítőinek, leve- 
gőztetőnek, növényeknek, hőfokszabályo
zónak és a tizennégy halnak is nagyon örül
tek a fiúk.

Kíváncsiságuk gyors munkát tett szük
ségszerűvé, s így fél óra múlva már üze
melt is az ajándék.

Az akváriumban élő halak életéről, táplá
lásáról, levegőztetéséről, vízcseréről és 
egyéb járulékos tevékenységről a fiúknak 
önállóan kell gondoskodniuk. A halakat fel 
kell nevelniük. Ha nem megfelelő halakat 
tesznek egy akváriumba, vagy túl sokat, 
vagy nem megfelelő a víz hőmérséklete, túl 
vagy alultápláltak, akkor ezek mind a halak 
pusztulásához vezethetnek. A fiúk felelős
sé, gondozóvá, nevelővé is válhatnak. Ta
nulmányozniuk kell a szakirodalmat is, ha 
mélyebb ismereteket akarnak szerezni a te
nyésztésükről. Kompromisszumot, meg
egyezést kíván tőlük, hogy ne vesszenek 
össze a halak körüli teendőkön. Be kell tar
tani nevelésük, etetésük szabályait. A halak 
nézegetése, a csönd, ami a halakat körülve
szi, mind a belső megnyugvást, elcsendese- 
dést vált ki az emberekből.

írta: Tüske Tímea

Őszintén
a gyermekbűnözésről
Magyarországon tavalyelőtt 

13.000 esetben kiskorúak, azaz 18 
éven aluliak követtek el bűncselek
ményeket, ebből közel 7.000 eset
ben gyermekkornak is részt vettek. 
A hatályos magyar büntetőtörvény 
különbséget tesz fiatalkorúak, vala- 

jj mint gyermekkornak között. A fia
talkorúak 14-18 év közöttiek, eny
hébb anyagi jogi és eljárásjogi sza
bályok vonatkoznak rájuk, mint a 
felnőtt komákra; a gyermekkornak 

Jj az elkövetéskor még nem töltötték 
be 14. életévüket, büntetőjogilag 

|  nem vonhatók felelősségre. Viszont 
egyre több és súlyosabb bűncselek
ményt követnek el, ami eleve fölve
ti a kérdést, vajon nem kellene-e 

|  büntetőjogi eszközökkel (például 
megrovással, javítóintézeti nevelés
sel) is föllépni e sajnálatos folyamat 
keretek között tartására, visszaszorí
tására. A jogalkotó a Büntető Tör
vénykönyvnek az 1999 márciusában 
hatályba lépett 1998. évi LXXXVII. 
törvénnyel történő módosításakor 
csak a fiatalkorúakra nézve szigorí- 

;. tott néhány szabályt. A gyermekkor 
azonban továbbra is büntetlen ma
radt.

Holott a kilencvenes évek óta 
Kecskeméten olyan rablásokat kö
vetnek el, amelyek során egy 3-5 fős 
csoport egyik vagy akár több tagja 
12-13 éves. Országosan még elszo
morítóbb a helyzet, hovatovább na
pi hírek gyakoriságával tudósítanak 
bennünket hasonló rémtettekről. Sőt 
vannak gyerekkornak, akik kábító
szer-kereskedő bandákban - drog
csempészetben, drogterjesztésben - 
működnek közre, és természetesen 
már 11 évesen kipróbálták a "szipó- 
zást". A szervezett bűnözés cselekvő 
részét képezik.

E példák mindenképpen új jelensé
gek ahhoz a klasszikussá vált eset- 

, hez képest, amikor a szülő beküldi 
gyermekét a boltba lopni. (Jelenleg 
büntetőjogilag a szülő felel érte, 
mint közvetett tettes.) A gyermekko- 
rúak zömmel vagyon elleni bűncse
lekményeket követnek el. 1995-ben 
Magyarországon 4.168, 1996-ban 
3.689, 1997-ben 4.287, 1998-ban 
3.864 gyerekkorú elkövetőt regiszt
ráltak. (KSH Területi Statisztikai Év
könyvek 1996-99.). Kecskemét vo
natkozásában is elmondható, hogy a 

|  nyolcvanas évek közepe óta 10-15 
százalékkal nőtt a gyerekkorú bűn
elkövetők száma. 80-90 százaléka 
fiú, korukat tekintve pedig 37-41 
százalékuk 13-14 éves. Ebből az kö
vetkezik, hogy jóval több, mint a fe
lük - a régi iskolai rendszer szerint - 
az általános iskola hatodik vagy en
nél alacsonyabb osztályába jár! Sok 
esetben kegyetlenebbek a felnőttek
nél, gyakran indokolatlanul alkal
maznak személy ellen irányuló erő
szakot, és a társadalmi felemelkedés 
egyik útjaként tartják számon a bű
nözést (Fekete Gy. Attila : Brutális 
és fenyegetett fiatalok; Népszabad
ság, 1999. X.7.). Dr. Kovács Leven- 

I te miskolci ügyvéd tanulmányában 
|  egy Budapesten történt emberölést 

említ, amikor két 13 éves, kábító- 
|  szer hatása alatt álló gyerek agyon- 
! vert egy férfit az utcán. (A gyermek

kor elméleti és gyakorlati problémái 
a magyar büntetőjogban - Ügyvédek 

|  Lapja ’99/3). Nem is említve a tá
j i valy novemberben Nyíregyházán el

követett hajléktalan-gyilkosságot,
|  amelyet szintén két 13 éves követett 

el. Az év végén az egész világon 
1 nagy port kavart föl az USÁ-ban be

börtönzött 11 éves svájci kisfiú,
|  Raoul esete, akit a szomszédasszony 
| bejelentése alapján húga ellen elkö- 
|  vetett "zaklatással" vádoltak. Az 
| amerikai igazságszolgáltatás bünte

tőeljárást indított ellene, és szívfáj
dalom nélkül - a szülők, valamint a 
svájci diplomácia tiltakozása ellené
re - letartóztatta őt. Annyit engedtek 
meg nekik, hogy jelen legyenek a 
tárgyaláson. A kisfiút azóta fölmen
tették és kiengedték a börtönből, ám 
heteket töltött fogságban.

Magyarországon a büntetőjogi fe
lelősség alsó határa 1961-ben emel
kedett 14 évre, addig 12 év volt. Eu
rópában - Svájc kivételével, ahol 7 
év a bűvös határ - 10 és 15 év között 
húzták meg az életkori minimumot.

A jogtudomány különféle elméle
teket dolgozott ki a gyermekkor 
büntetőjogi megítélésére. Gyakorla
tijogászok is foglalkoznak a kérdés
sel. A fentebb említett ügyvéd-szer
ző álláspontja szerint a 12. életév 
betöltéséig kellene levinni az alsó 
határt - mint az 1961 -ig volt -, és 12- 
14 éves kor között minden egyes 
büntetőeljárás során, tehát eseten
ként és konkrétan, pszichológus 
(pszichiáter)szakértővel kellene 
megvizsgálni a gyereket, hogy tuda
tilag és érzelmileg hogyan viszo
nyul az általa elkövetett cselek
ményhez. Azaz van-e konkrét be
számítási képessége? Fölfogja-e, 
hogy a kábítószer terjesztése tilos, 
veszélyes másokra, a társadalomra |f 
nézve; tudja-e, hogy büntetik azt. 
(Mindenesetre szakértő nélkül is 
megállapítható, egy kilencéves 
gyermek már tudja, hogy nem sza
bad lopni.) A fiatalkorúakra vonat
kozó enyhébb büntetőjogi és bünte
tő-eljárásjogi szabályok vonatkoz
nának rájuk. Biztosan több ügy ke
rülne a nyomozóhatóságok és a bí
róságok elé - az esetek egy részében 1 
a szakvélemény alapján már nyo
mozati szakban megrovással vagy 
anélkül meg lehetne szüntetni a 
büntetőeljárást -, ám az egyéni bűn- 
megelőzés és a társadalom védelme 
nyomatékosan indokolja e változá
sokat.

Nem minden pesszimizmus nélkül 
állítom, a család, az iskola, a gyer
mekvédelmi intézmények és intéz
kedések ma kevéssé képesek mara
déktalanul ellátni funkcióikat, mint 
azelőtt. Hazánkban becslések sze
rint hozzávetőleg 400.000 (!) veszé
lyeztetett, ezáltal bűnözésre is na
gyobb mértékben hajlamos, illetve 
arra "kényszerülő" gyermek él. A 
fölgyorsult és egyre agresszívabbá 
váló társadalom, a közösségi életér
zés kihalása, az ezzel párosuló kol
lektív közöny, a megélhetés mind 
nehezebbé válása, a munkanélküli
ség, az alkoholizmus, a kábítószer
fogyasztás, a családon belüli, vala
mint a médiából áradó erőszak, a 
különféle szubkultúrák hatásai föl- 
oldják a jó értelemben vett gátláso
kat, az önfegyelmet, a tisztességes 
munka szeretetét, s viszonylagossá 
teszik az élet értékeit. Egy tizenkét 
éves gyerek ma már akciófilmet, 
horrort néz, és kineveti azt a társát, 
aki leül a Magyar Népmesék miatt a 
tévé elé. Rosszabb esetben kineveti 
a törvényeket is.

A jog- és a társadalmi intézmények § 
működésének hatékonyabbá tétele, 
meg egy kis odafigyelés egymásra - 
szoros összefüggésben, együttesen 
szolgálják a gyermekbűnözés meg
fékezését. Viszont jogszabályokat 
gyorsabban és könnyebben meg le
het változtatni, mint egy társadalom || 
erkölcseit.
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Egységben az erő
A mezőgazdasági termelők és agrárvállal-
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kozók nem tartoznak azok közé, akik el is
ii merően szoktak nyilatkozni a kereskedelem
éi ről. Többnyire kiszolgáltatottnak érzik ma
li gukat, s szinte minden agrárfórumon hosszas 
I sirámokat lehet hallani arról, mennyire visz- 
| szaélnek helyzetükkel a kereskedők.

A kecskeméti kistérségben gazdálkodó 
|  zöldség- és gyümölcstermesztők úgy döntöt- 
I tek, elmúlt a sirámok ideje, és cselekedni 
| kell. A Kecskemét és Kistérsége Területfej - 
|  lesztési Önkormányzati Társulás támogatá- 
| sával szervezett fórumon Pancza János 
| nyárlőrinci polgármesternek, aki maga is al- 
| matermelő, nem kellett sokáig győzködnie 
| kollégáit, hogy hozzanak létre egy termelő- 
I beszerző-értékesítő szövetkezetét (tész). A 
| szándéknyilatkozatot százhetvenen írták alá, 
I és nyomban megalakították az előkészítő bi- 
| zottságot, amelybe a kistérség mind a húsz 
| településéről választottak egy-egy képvise

lőt.
Aki nagy, az diktál, vagy legalábbis jobb 

j alkupozícióban van, mint a kicsik. Magya- 
| rországon a zöldség és gyümölcs 30-40 szá- 
; zalékát az élelmiszerláncok, bevásárlóköz- 
jj pontok, hipermarketek értékesítik. Ez belát- 
I ható időn belül 50 százalékra emelkedhet - 
| mondta el a fórumon a Zöldség-Gyümölcs 
\ Terméktanács képviselője. Az élelmiszerlán- 
[ cok nagy mennyiségben, egységes minőség- 
j ben, folyamatos szállítással és lehetőleg

nyomott áron vásárolnak, ezeknek a feltéte
leknek a kisgazdaságok nem tudnak megfe
lelni. Ebből következik, minél nagyobb a 
tész, minél több tagot tud integrálni, annál 
nagyobb árutömeg felett rendelkezik, és an
nál jobb alkupozícióban van. Az élelmiszer- 
láncok nagy lehetőségeket jelentenek a ma
gyar termelőknek is, de abban a pillanatban, 
ahogy nem felelünk meg a feltételeknek, 
ezek a cégek sajnálkozás nélkül máshonnan 
fogják beszerezni az árut- hangsúlyozta 
Bittsánszky János.

Kőváryné dr. Barta Ágnes, a megyei agrár
kamara titkára arra bíztatta a résztvevőket, 
hogy komolyan fontolják meg a tész létreho
zását, mert a Dél-Alföldi Regionális Fejlesz
tési Tanács induló Phare-kísérleti programja 
révén az ilyen típusú szervezetek 2000 vé
gén vagy 2001 elején száz százalékos támo
gatást kaphatnak az üzleti program és a mar
ketingstratégia kialakításához. Mind a kettő 
szükséges a szervezet működéséhez, és mind 
a kettő nagyon sok pénzt igényel.

A lényeget egy kecskeméti almatermelő 
így foglalta össze: most vagy soha. A hely
beli termelők a huszonnegyedik órában van
nak, dönteniük kell, a zöldség-gyümölcsből 
akamak-e megélni, s ha igen, akkor mit te
gyenek a saját jobb jövendőjük érdekében. 
Egyenként semmik vagyunk, ezért össze kell 
fognunk - mondta a hölgy, akit igencsak 
megtapsoltak.

A KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgató
ságának adatai szerint az elmúlt egy évben 20 
százalékkal emelkedett a foglalkoztatottak szá
ma a kereskedelem, javítás ágazatban a megyé
ben. A havi bruttó átlagkereset ebben az ágazat
ban 1999. harmadik negyedévében 47 594 fo
rint volt, a fizikaiak átlagosan 37 784 forintot, a 
szellemiek 68 304 forintot kerestek. Mivel tele
pülési adatok erre vonatkozóan nincsenek, csak 
következtethetünk, hogy a megyei átlagnál 
Kecskeméten kicsit magasabb lehet a kereske
delmi dolgozók bére. Persze, az egyedi kerese
tek függnek attól, hogy valaki hol dolgozik: kis 
boltban vagy nagy forgalmú áruházban.

A megkérdezett cégek vezetői nem szívesen 
nyilatkoztak arról, náluk mennyit keresnek a 
dolgozók. Inkább csak annyit árultak el, hogy 
az alapbérhez jutalékot adnak, vagy éppen nem 
adnak, de fizetnek 13. és 14. havi bért. Figye
lemre méltó, hogy a nagyobb cégeknél úgy 
gondolják, nemcsak az számít, mennyi bért fi
zetnek. Fontos a csapat is. Az összetartás érzé
se, a szervezet céljainak tudatosítása és elfoga
dása.

A kereskedelemben egyre lényegesebb a 
szakmai hozzáértés, a szakmai elkötelezettség 
és a kereskedelmi kultúra. A nagyáruház veze
tője azt mondta, ő arra is odafigyel, hogy a bér
lőknél minden rendben legyen e téren. Ha a bé
relt területen lévő üzletben udvariatlanok a ve
vővel, az az egész áruház hímevét rontja.

A Bács-Kiskun Megyei Munkabiztonsági és

Munkaügyi Felügyelőség tapasztalatai szerint 
Kecskeméten, a kereskedelemben nem jellemző 
a fekete munka. Inkább a bérpótlékok kifizeté
sével, a szabadság kiadásával, a nyilvántartással 
és a szabálytalan túlmunkával vannak gondok. 
Mindez főképp a kisebb foglalkoztatóknál for
dul elő, a nagyok adnak magukra, vagy úgy is 
mondhatjuk: tudnak áldozni munkaügyi szak
ember alkalmazására. A fenti okok miatt gyak
ran szab ki a felügyelőség bírságot. A magán
foglalkoztatók, kisebb társaságok nem mindig 
csinálnak ügyet 
belőle, hogy a 
Munka Törvény- 
könyve szerint 
vannak korlátok
a munkáltatók 
számára is. Pél
dául nem veszik 
figyelembe, 
hogy a 40 órás 
heti munkaidő 
melléjár a 42 óra 
pihenőidő, a túl
munkáért pedig 
bérpótlékot kell 
fizetni.

A kereskede
lemben dolgozók 
megszokták, il
letve kénytele
nek megszokni,

hogy az ő munkaidejük beosztása más, mint 
például egy hivatalnoké. Ahhoz, hogy a vevő 
vasárnap is vehessen barkácskészletet és mar
hahúst, valakinek vasárnap is be kell ülni a 
kasszába. Vagy ha a nyitvatartás úgy diktálja, 
délután kell dolgozni este kilencig. A munka
ügyi kirendeltségen úgy látják, ezek a körülmé
nyek a fiatal, kisgyermekes nők számára példá
ul szinte elérhetetlen munkahellyé teszik a na
gyobb üzleteket és bevásárlóközpontokat.

Kereskedelmi vállalkozások száma Kecskeméten
Nagykereskedelem

- élelmiszer-, ital-, dohányáru 78
- textil 7
- ruha, lábbeli 30
- elektromos háztartási cikk 3
- nem mezőgazdasági eredetű anyag, hulladék 127

Kiskereskedelem
- iparcikk jellegű vegyes 85
- élelmiszer, ital, dohányáru 111
■ gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer 40
- textil 2
- ruházati 266
- lábbeli, bőráru 6
- bútor, háztartási cikk 10
- elektromos háztartási cikk 28
- vasáru, festék, üveg 47
- könyv, újság, papíráru 67
- egyéb, máshová nem sorolt iparcikk 168

(Forrás; Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

A verseny folytatódik
Megváltoztak a vásárlói szokások. Tetszik, 

nem tetszik, Kecskeméten is nyíltak-nyílnak a 
bevásárlóközpontok, egyre nagyobbak. A 
multik megjelenése mindenképpen piacvesztést 
jelent a helyi kereskedőknek. A vásárlóerő egy 
adott térségben annyi, amennyi, ezen kell 
osztozkodni. Az Univert például, amely 
nagykereskedelemmel is foglalkozik, a Billa 
nyitása után több üzletfele is értesítette: 
tevékenységét, sajnos, kénytelen befejezni. 
Tömegesen mindenesetre még nem zártak be 
Kecskeméten a kiskereskedők. Az aprócska 
garázsboltok eddig is úgy működtek: egyik nap 
megnyíltak, másik nap bezártak, harmadnap 
valaki más újrakezdte ugyanott ugyanazzal 
vagy valami egészen mással. De köztük is 
vannak, amelyek életképesnek bizonyultak. 
Például a Széchenyi sétányon lévő kis húsbolt, 
amely hat éve nyílt. Mára kialakult vevőköre 
van, akik nagyon meg vannak elégedve az árral 
és a minőséggel.

Ha a változást érzékelni akarjuk, elég, 
mondjuk, körbesétálni a belvárosban. 
Valamikor több élelmiszerboltban 
vásárolhattunk, mára gyakorlatilag három 
maradt. A ruházati és cipőszaküzletek, 
márkaboltok viszont egymást érik, műszaki 
cikkekből ugyancsak széles a választék. A város 
ezen a téren nagyon jól ellátott, jó minőségű 
férfiöltönyért például még Szegedről is átjön a 
vevő. Kecskemétnek erős "kereskedelmi 
kisugárzása" van térségünkben, becslések 
szerint az itt lévő bolthálózat, áruházak és 
üzletközpontok 1-1,5 millió embert vonzanak a 
városba. A multik hosszú távra terveznek és 
távolabbra (keletebbre) is néznek, van idejük 
várni, hogy a fizetőképes kereslet növekedjen. 
Nem így a helybéli kiskereskedők. Ha egy üzlet 
fenn akar maradni, meg kell találnia a helyét: 
specializálódással, egyedi szolgáltatással, saját 
vevőkör kialakításával. Tanácsot, persze, 
mindenki tud adni, de anyagi segítséget, 
támogatást, ami mindehhez szükséges, a 
kereskedelemből élő vállalkozók nemigen 
kapnak. A kis- és középvállalkozók 
támogatásáról szóló törvényt kiterjesztették a 
az ebben a szférában működőkre is, de mikor 
lesz még ebből pénz?

A kiskereskedőket nemcsak a multik 
"fenyegetik", hanem az európai 
jogharmonizáció is. Az új, európai szintű 
jogszabályok alól a kereskedelem sem kaphat 
felmentést. Ismerni és alkalmazni kell ezeket, 
különben jön a bezárás. Az új higiéniai 
előírások nyilvánvalóan a vevők érdekeit 
szolgálják, de például egy Kecskemét környéki 
kis település vegyesboltja ezeket jelenlegi 
állapotában nem tudja teljesíteni. De ha az üzlet 
bezár, a település ellátatlan marad. Az átállás 
sokba kerül, központi pénzalap, amiből 
támogathatnak a hazai kiskereskedelmet, 
egyelőre nincs. A kereskedők legfájóbb pontja,

hogy mindemellé a jogszabályok szinte alig 
adnak türelmi időt.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara több fórumot, szakmai napot is 
szervezett már Kecskeméten, hogy az új 
követelményekkel megismertessék az 
érintetteket, és a szakhatóságok képviselőivel is 
találkozhassanak. A tapasztalatok szerint 
nagyon nagy szükség van az ilyen 
megbeszélésekre. A kamara lehetőségei szerint 
igyekszik támogatni a vállalkozókat, a 
létrehozott gazdaságfejlesztési alapból a 
kiskereskedők is pályázhatnak visszatérítendő, 
kamatmentes kölcsönre. Feladatából adódóan a 
kamara kezdeményezi a jogszabályok 
módosítását is, de ezen a területen nagyon 
nehéz eredményt elérni.A verseny a 
kereskedelmben folytatódik. Kérdés, hogyan és 
meddig. Lehet, hogy kordában kellene tartani, a 
piacszabályozás és versenykorlátozás azonban, 
a kamarai szakember megítélése szerint, igen 
nehéz kérdés. Az önkormányzat aligha vállal fel 
ilyen szerepet. Magamagát is nehezen 
korlátozza, ha arról van szó, hogy újabb 
területek eladásával jelentős bevételhetz jut. 
Mégis, érdemes lenne felmérni, mennyit 
bírnak még el a már működő üzletek és a 
fizetőképes kereslet Kecskeméten ?

Kecskeméten a Mezei utca sarkún van 
; ; egy húsbolt, amit szinte az egész város- 

bán ismernek. Egyik tulajdonosa, Beke 
Mihály, valódi régi motoros a szabná- 
bán. Volt vállalati alkalmazott, aztán 

■ szerződéses és jövedelemérdekeltségü üz
let vezetője. l99o-ben egyéni vállalkozó 
lett. Az el osztásos kereskedelemtől a pi- 

■" acgazdaságig mindent megtapasztalt 
már.

- Valamikor húsz húsbolt is működött 
Kecskeméten, most alig néhány van - 

! !  mondja - Aki nem haladt az idővel, nem 
;; korszerűsített, az már nincs a pályán. A 
Í J  kilencvenes évek elején sokan kezdtek is- | |  
j l  kólái végzettség nélkül, jó üzleti érzékkel, 

és egy ideig ment is nekik. Aztán rá kellett '
. döbbenni, hogy vagy szakmailag is fej- M 

1  lödnek vagy bezárhatnak. A fejlődés, a 
korszerűsítés sok pénzbe kerül. A kiske- 

% reskedőknek ezt mindig saját erőből kel- 
lett megoldani, támogatást nem nagyon 

| |  kaptak. Nemrég egy kamarai tanácskozá- 
: ' són mondták el, hogy a gazdasági tárcá- 
% nak 5 milliárd forintja van a kereskede- : 

lem támogatására. Ez nagyon kevés. Né- f  
'■ metországban például kétezer márka a 

támogatási fejkvóta.
Az üzlet a Mezei utcán az utóbbi évek- 

;  ben sokat változott, előnyére. Hogy ez , 
mennyi munkába, erőfeszítésbe került,

-  azt csak a tuladonosok tudják. A vevők | |  
nem, ők csupán szeretnek itt vásárolni.

lül!^

Patakyné Peák Mária, az Univer kereskedelmi 
igazgatója azt mondja, hogy a kereskedelemben 
ma összehasonlithatatlanul érdekesebb és izgal
masabb dolgozni, mint tiz-tizenkét évvel ez
előtt. A nyolcvanas évek szinte már unalmasak 
voltak, bár a mélyben már készülődött a válto
zás. Aztán jött a század utolsó évtizede, s vele 
együtt a piacgazdaság, a versenytársak. A szak
mabelieknek rengeteg újdonságot kellett meg
tanulni és sikerrel alkalmazni. Mitől tudott az 
Univer az elmúlt évtizedben nem csupán meg
maradni, hanem még növekedni is, méghozzá 
úgy, hogy ehhez nem vont be külföldi tőkét? A 
kereskedelmi igazgató szerint ez leginkább két 
okkal magyarázható:

- Az Univernél mindig volt tudatos fejlesztés, 
igazodva a kor igényeihez. Mindig előre pró
báltunk menekülni, nem pedig visszafejlődni. 
Amikor például megjelentek a multik, a bevá
sárlóközpontok, feltettük magunknak a kérdést: 
mostantól mi lehet a mi szerepünk? Abban kell 
felkészülni és jobbnak lenni, amit mi tudunk 
nyújtani, például a napi bevásárlás és a kistele
pülési ellátás területén. A kilencvenes évek ele
jén végrehajtottuk a profiltisztítást, a megma
radt üzleteket pedig igyekeztünk úgy felszerel
ni, hogy városi színvonalnak feleljenek meg. 
Rengeteg pénzt költöttünk a számítástechniká
ra, a vonalkód bevezetésére, de e nélkül már

Kecskeméten nyílik február közepén az or
szágban a tizedik Tesco hipermarket. 4,5 milli
árd forintért épült, 19 600 négyzetméteren, ami
ből 10 000 négyzetméter az eladótér. Nyolcvan 
ezer féle árucikket kínálnak, rendszeres kedvez
ményekkel és akciókkal. Itt majdnem mindent 
lehet kapni. Televíziót, kenyeret, cipőt, paradi
csomot és paprikát, friss pizzát és huszonkét fé
le halat meg rákot.

A hipermarket építését, mint generálkivitele
ző, a KÉSZ Csoport vezette. Csúcsidőben 840 
ember dolgozott az építkezésen. Beépítettek 83 
kilométer kábelt, felszereltek 8300 lámpatestet, 
hogy a többi szükséges kellékről ne is beszél
jünk. A Tesco az áruház nyitásával 450 ember
nek adott munkahelyet, de nem a munkanélkü-

nem lehet minőségi munkát végezni a kereske
delemben. 1998-ban megvásároltunk egy tatai 
székhelyű céget, ezzel tizenegy új üzletünk lett, 
és átléptük a megyehatárt is. Az Univernél na
gyon nagy értéket jelentő szellemi tőke halmo
zódott fel. Fiatalos hév, friss tudás plusz a ré
gebben itt lévők tapasztalata és tudása - egyen
lő az ütőképes csapattal. Ez a csapat tette lehe
tővé mindig, hogy sebeink nyalogatása helyett 
előrehaladjunk. Vagyis a jó helyzetfelismerés, 
ebből eredő jó stratégia, valamint az itt dolgo
zók összetartása, röviden így lehetne összefog
lalni az Univer "titkát".

A Kecskemét környéki települések hajdani 
áfész boltjai ma is fontos láncszemei az ellátás
nak. Ezeket az Univer nem zárta be, hanem 
részben eladta, ha lehetett, azoknak, akik benne 
dolgoztak, és hitellel is segítette őket, mint 
Ménteleken vagy Matkón. A nagyobbakat ma is 
üzemelteti, mint Jakabszálláson. A piac, mond
ja Patakyné Peák Mária, szüntelenül átrendező
dik, hol nagyobb, hol kisebb mértékben. A Billa 
nyitását kicsit mindenki megérezte, a Tesco en
nél sokkal nagyobb kihívás lesz. A jövő a bevá
sárlóközpontoké, de ezt a jövőt fűszerezi, hogy 
a kistelepüléseken megmaradnak a vegyesbol
tok, a városközpontokban pedig az élelmiszer- 
üzletek, ahová a vevő a napi cikkekért betérhet 
- véli az Univer kereskedelmi igazgatója.

liek közül toboroztak dolgozókat. A 
bevásárlótér előtt kialakított üzleteket és egy 
gyorsbüfét helyi vállalkozóknak, kiskereske
dőknek adták bérbe.

Az óriás tehát hamarosan megnyitja kapuit. A 
legnagyobb hal vajon megeszi-e a kicsiket? Vi
tai László igazgató, elmondása szerint, nem 
érezte, hogy Kecskeméten félnének a Tescotól. 
Mármint a szakmabéliek. Aki fél a leendő kon
kurenciától, az elmegy, és megpróbálja mielőbb 
kikémlelni, mire számíthat, mondta az igazgató. 
De ő nem tapasztalta, hogy bárki is komolyab
ban érdeklődött volna, például akkor, amikor a 
vezetőket toborozták. Talán azért, mert tavaly 
ősszel még nagyon messzinek tűnt a Tesco feb
ruári nyitása.

A régi kedvenc
Az Alföld Áruház 1971-ben épült, s megnyitása valószínűleg jóval nagyobb 

jelentőségű esemény volt, mint ma bármelyik bevásárlócentrumé. Akkoriban 
nem kellett ravaszabbnál ravaszabb akciókkal be- és átcsábítani a vevőket, a 
kereslet ott toporgott az ajtó előtt, és alig várta, hogy beszabadulhasson az 
átlagnál sokkal jobban ellátott áruházba. Az Alföld azóta kinőtte az eredeti 5200 
négyzetmétert, és egyre több vetélytárssal kell megmérkőznie. A szemünk 
láttára növekedett, először a kirakatsorból lettek üzletek, aztán az épületet két 
ütemben is bővítették. Ma az eladótér nagyobb, mint az eredeti alapterület 
Tavaly a közös vállalat részvénytársasággá alakult.. Az Alföld, sok kecskeméti 
és Kecskemét környéki lakos máig legkedvencebb áruháza, úgy tűnik, jól bírja 
a harcot.

- A beruházások megalapozták az áruház hosszútávú jövőjét - mondja 
Lehoczky József, az Alföld Rt vezérigazgatója.- Az Alföld nagy előnye, hogy a 
városközpontban található, és bőven van parkolási lehetőség a környékén. 
Hetvennégy bérlőnk is hozzájárul, hogy széles és színvonalas legyen az 
áruválasztékunk. Tagadhatatlan, hogy erősödik a konkurencia, ami ellen nem 
sokat tehetünk. A kereskedelem jelenlegi legnagyobb problémája a vásárlóerő 
csökkenése. A vásárlóerő jelentős részét a kecskeméti körzetben korábban a 
mezőgazdaságból származó jövedelmek adták, ez az utóbbi években nagyon 
megcsappant. Az Alföld az egész város és vonzáskörzetének áruháza, így 
pontosan érzékeljük, hogy vásárlásra egyre kevesebb pénz jut. Ha a vásárlóerő 
nem csökkenne ilyen mértékben, nem jelentene olyan nagy veszélyt az üzletek 
számának növekedése, tehát elég nagy lenne a torta, amin osztozkodni kell. De 
ebben a gazdasági helyzetben is meg kell próbálni talpon maradni, szakmailag 
és emberileg mindent megtenni, hogy ne veszítsük el a vevőinket. Szeretnénk , 
ha az Alföld továbbra is megőrizné otthonos hangulatát, családias jellegét. A 
fejlődés érdekében rengeteg feladatunk van, de ezekről nem beszélnék, mert 

' ebben a szakmában ilyesmit nem lehet előre elárulni. Reméljük, hogy a 
kecskemétiek továbbra is szeretni fogják az Alföld Áruházat.
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Csillagnézo
A Nap január 20-án este érte el a Vízöntő je

gyét. Ez az ekliptika tizenegyedik szakasza. A 
február 19-ig tartó időszak fő eseményeit - akár
csak a decemberi képletben - most is a Nap és a 
Hold szembenállása (szellem-lélek, férfi-nő, fő
nök-beosztott, hatalom-nép, stb. ellentét), hatá
rozza meg. Február 5-én, valamivel délután 2 óra 
előtt részleges napfogyatkozás lesz. A naprend
szer legnagyobb bolygója, a Jupiter február 14-én 
belép a Bika jegyébe, ahol már lassan egy éve 
"várakozik" rá a Szaturnusz. Kettejük randevúja 
növeli az önbizalmat, de mérsékli a féktelen opti
mizmust. Legutóbb 1941-42-ben jártak együtt eb
ben a jegyben, ami önmagában véve nem látszik 
jó ómennek, de akkor ott tanyázott az Uránusz is, 
amely most saját jegyében, a Vízöntőben egyelő
re jóindulatúnak mutatkozik. Meglepetést persze 
okozhat, mivel a napfogyatkozás idején szorosan 
együtt áll a Nappal és a Holddal.

KOS. A jegy utolsó három napján született Ko
sok Napján ebben az időszakban vonul át a Jupi
ter. Ez kedvező konstelláció az önbizalom erősí
tésére, a szellemi képességek bizonyítására, állás
változtatásra vagy utazásra. Az optimizmus és a 
lelkesedés lendületét érdemes kihasználni.

BIKA. Az április 21-22-én született Bikák a 
Kosokhoz hasonlóan hasznosíthatják a jupiteri 
energiát. A Szaturnusz fékező, nevelő hatását a 
május eleji Bikák tapasztalhatják leginkább, bár 
sokkal enyhébben, mint december folyamán. Po
zitív hatása a koncentráló képesség javulása és a 
teherbírás növekedése.

IKREK. Az Ikrek jegyűek most a hivatásra, 
karrierre, céljaik lendületes megvalósítására kon
centrálnak sikeresen, de akik június második he
tében születtek, jól teszik, ha néha visszafogják 
magukat, mert különben teljesen kimerítik ener
giáikat. Akik a jegy végén születtek, azokat csalá
di vagy érzelmi ügyek hátráltatják.

RÁK. A júniusi Rákok támogatókat keresnek 
céljaik megvalósításához. Jól érezhetik magukat 
baráti körükben, vagy csapatmunka közben. Akik 
viszont a jegy végén születtek, megszenvedhetik 
a bevezetőben említett holdfogyatkozást.

OROSZLÁN. Az Oroszlánok többsége termé
szetével ellentétes visszahúzódásra kényszerül, 
vagy önként zárja magára gyakrabban az ajtót. 
Előfordulhat váratlan fordulat a munkahelyükön, 
a júniusi születésűek akár munkahelyi intrikára is 
számíthatnak.

SZŰZ. A Szüzek többségének érdemes foko
zottan figyelnie egészségére, különösen a megfá
zásból eredő betegségektől kell óvakodniuk. A 
szeptemberi Szüzek a szokásosnál is kritikusab- 
bak lesznek önmagukkal és környezetükkel 
szemben, s ez bonyodalmakat okozhat a család
ban vagy a párkapcsolatban.

MÉRLEG. A Mérlegek a pénzkeresetre kon
centrálnak ebben az időszakban, s jó esélyük le
het anyagi helyzetük javítására. Akik viszont a 
jegy végén születtek, legyenek kétszeresen óvato
sak, ha szerződést írnak alá, s utazás közben is 
számíthatnak kellemetlenségekre.

SKORPIÓ. A holdfogyatkozás különösen a 
Skorpió jegy elejét érinti érzékenyen, így az ő 
számukra is ajánlott az óvatosság a közlekedés
ben s bármilyen kommunikatív kapcsolatban. A 
részleges napfogyatkozás az október 8-10. közöt- 
tiekre lehet hatással, főleg február 4-6. között szá
míthatnak váratlan eseményre, ha nem elég elővi
gyázatosak.

NYILAS. A Nyilasokkal a Plútó kellemetlen
kedik, de inkább csak azokkal, akiknek születési 
horoszkópjában fontos helyet foglal el ez a boly
gó. Nekik nehéz, hosszan elnyúló válságokat kell 
megoldaniuk, főleg azoknak, akik december ele
jén születtek. Szerencsére a Plútó többnyire meg
engedi a tiszta lappal való újrakezdést.

BAK. A Bakok egy hónapnyi gürcölés után 
most kipiheghetik magukat, a jegy ebben az idő
szakban üresen áll. Uralkodó bolygójuk, a Szatur
nusz jól áll, s főleg a december végi. január eleji 
Bakokat segíti az előbbre jutásban. Akik viszont 
karácsony táján születtek, kétszeresen koncent
ráljanak február 4-6. között.

VÍZÖNTŐ. A Vízöntőket érinti legérzéke
nyebben a hold- és a napfogyatkozás. Akiknek a 
születésnapja e két dátum közelébe esik, egyrészt 
érzelmeikre, másrészt életvitelükre, munkahelyi 
magatartásukra ügyeljenek fokozottabban, s ne 
feledjenek az évszaknak megfelelően öltözni.

HALAK. A Halak jegyében most egyedül a 
Mars jár, az is átlép a Kosba február 12-én. Ám 
addig sok energiát adhat a partnerkapcsolatok 
megoldásához. Mivel azonban január 20-án disz- 
harmonikusan állt a Plútóval, családi ügyekben 
tartózkodni kell az erőszakos, erőltetett megoldá- j 
soktól.

L.A.
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Kíváncsian indultam a Bolyai Kupa 
fiú kézilabda torna keretében megren
dezésre kerülő fogadásra, amit utólag 
inkább egy baráti találkozónak nevez
nék. A Bolyai Gimnázium igazgatója 
Kiinger Ádám és helyettese Vargáné 
Hajdú Mária fogadták a vendégeket. A 
hivatalos köszöntőket a kötetlenebb be
szélgetés, a kemény mérkőzések utáni 
kikapcsolódás követte. A résztvevők 
többségéről az volt az érzésem, hogy 
szinte otthon érzik magukat. Ez nem is 
csoda, hiszen jó páran évek óta meghí
vottjai ennek a tornának. A háromna
pos sportesemény fő szervezője Szabó 
Lászlóné volt, a hazai csapat testnevelő
je és edzője, aki a Magyar Kézilabda 
Szövetség Utánpótlás Bizottságának is 
tagja.

- Mikor és hogyan "született" a Bolyai 
Kupa?

A sporttagozatos képzéshez kapcsolódó
an először még lányok is szerepeltek és 4- 
4 csapattal rendeztük meg. Később a lá
nyok gyengébbek lettek, így részükre már 
nem hirdettük meg a versenyt, a fiúknak 
viszont kibővítettük 8 csapatosra. Úgy 
gondoltuk, hogy az országos diákolimpiái 
eredmények alapján meghívjuk a legjobb 
7 együttest és a mindenkori serdülő válo
gatottat. Ebben a rendszerben most sor
rendben ez a 4. Bolyai Kupa. Nagyon nép
szerű a szakemberek és a diákok körében 
is. Gyakorlatilag ez az egyetlen tisztán is
kolai csapatokra épülő középiskolás torna.

- A rendezvényhez egy szakmai fórum 
is kapcsolódik...

A testnevelő kollégákkal beszélgetve ki
derült, hogy általában hasonló problémák
kal küszködünk. Innen az ötlet a szakmai 
fórum megszervezéséhez. Először csak la
zábban, egy-két hét eltéréssel kapcsoló
dott a kupához, majd idén már másodszor
ra a háromnapos program része lett. Min
dig igyekeztünk olyan, elsősorban gyakor
lati szakembereket meghívni, akik az adott 
szakterületen eredményesek.

- Kik voltak az eddigi fórumok elő
adói?

Kovács László, volt világválogatott, a 
Magyar Testnevelési Egyetem tanára, ju
nior válogatott edző. Jelenleg a FOTEX 
vezetőedzője. Mocsai Lajos, a magyar női 
válogatott szövetségi kapitánya. Kovács 
Péter, a Magyar Kézilabda Szövetség 
szakmai igazgatója. Budai Ferenc, aki az 
ifjúsági válogatottnak volt, a Pick Szeged
nek pedig a mostani edzője. Néhány elmé
leti előadást is hallhattunk, többek között a 
speciális sportsérülésekről.

- Kiket hívtak a mostani szakmai fó
rumra?

Ebben az évben sikerült meghívni Prof. 
Nenad Zvonareket, a Horvát Kézilabda 
Szövetség instruktorát. Nagyon jó szak
ember. Kifejezetten az utánpótlással fog
lalkozik. Az utóbbi egy évben két szak
könyve jelent meg. Kapusképzésből és a 
nyitott védekezés edzésgyakorlataiból tar
tott bemutatót. Teljesen új gyakorlatsoro
kat láttunk. Id. Kiss Szilárd, a fiú ifjúsági 
válogatott vezetőedzője, a nyitott védeke
zés elleni támadás oktatásának edzésgya
korlataiból tartott bemutatót a Veszprém 
csapatával, szintén fiatal kézilabdázók 
számára. Kovács Péter szakmai igazgató 
előadásában a kiválasztás aktuális problé
máiról irányvonalairól hallhattunk.

- Mely csapatok vettek részt a tornán?

Az elmúlt évi országos diákolimpiái 
eredmények alapján meghívtuk Békés, 
Budapest, Győr, Szarvas, Szeged, Veszp
rém csapatait, valamint a serdülő váloga
tottat. A bolyais fiúkkal együtt így alakult 
ki a nyolcas mezőny.

- Visszatekintve hogyan értékeli az el
múlt öt év munkáját és a mostani sze
replést?

Látható módon folyamatosan emelkedik 
a játék színvonala, egyre jobban képzett 
játékosok lépnek pályára. A tavalyi csapa
tunkból jelenleg kilencen játszanak NB 
I.B-ben, NB 11-ben. Egy ifjúsági és három 
serdülő válogatott volt. A Bolyai Kupák 
történetében tavaly szerepeltünk legjob
ban. A serdülő válogatott, a Győr és a 
Veszprém mögött az előkelőnek számító 
4. helyet szereztük meg. Idén nagyon fia
tal a csapatunk. A 8. helyen végeztünk, de 
ügyesek, sok van bennük. Két év múlva 
lesznek majd igazán jók. Örvendetes, 
hogy Halász Máté, Csorba Gábor és Ta
mási János bekerültek a serdülő váloga
tottba. Evek óta mindig ott vagyunk az or
szágos diákolimpia döntőjében. Bízom ab
ban, hogy ők is az elődeik nyomdokába 
lépnek. A Delfin KC ifjúsági és serdülő 
csapataiban játszanak. Heti 8-9 edzéssel 
készülnek. Az iskolában maximálisan elis
merik a gyerekek eredményeit és támogat
ják a munkánkat.

így láttuk...
Kovács Péter, a Magyar Kézilabda 

Szövetség szakmai igazgatója

A Bolyai Kupa évek óta a legrangosabb 
középiskolás rendezvény, amelynek igen 
lelkes és hozzáértő szervezője Szabó 
Lászlóné, a kecskeméti csapat testnevelő

je, edzője. Ezen a tornán már sok tehetsé
ges játékos tűnt fel és bízom benne, hogy 
ez a jövőben is így lesz. Külön köszönet 
azért, hogy a serdülő válogatott ismét já
téklehetőséget kapott ezen a versenyen. 
Az MKSZ Elnökségének határozata értel
mében még több figyelmet szeretnénk 
szentelni az utánpótlás nevelésnek és fej
lesztésnek. A feladat eredményes végre
hajtásához nagymértékben hozzájárul ez a 
kecskeméti torna és a programhoz szoro
san kapcsolódó szakmai fórum. Nagy 
szükség van ezekre a szakmai találkozók
ra. Sajnos, ez az egyetlen ilyen rendez
vény az országban. Minden évben szíve
sen és örömmel jövök Kecskemétre.

Kovács Péter Szabó Lászlóné
zó szakemberek számára. Tavaly is itt vol
tam, mint magánember. Akkor és az idén 
is nagyon jó előadások voltak. A kecske
métiek szervezése egyedi, hiszen az or
szágban sehol másutt nem rendeznek 
szakmai képzéssel összekötött utánpótlás- 
tornát.

Paczolay Gyuláné, testnevelő tanár, a 
Kiskunhalasi Diáksport Tanács elnöke, 
a KNKSE ifjúsági edzője

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom 
egy középiskolás kupa és egy szakmai fó
rum összekapcsolását. Olyan szakembere
ket hívtak meg, akik világszerte elismer
tek. Előadást hallhattunk Kovács Péter 
szakmai igazgatótól a kiválasztásról. Saj
nos a kiválasztás elmélete a gyakorlatban 
nem valósul meg. A fizikai, lelki sajátossá
gok, a család, az iskola mint befolyásoló 
tényezők meghatározóak. Azokat, akiknél 
ezek a helyén vannak, nagyon kell becsül
ni, példaértékű lehet mások számára. Prof. 
Nenad Zvonarek horvát szakember és a jö
vő játékosaival foglalkozó id. Kiss Szilárd 
a modem kézilabdázás védekezési for
máját mutatta be. Nagyon lényeges, hogy 
ez a gyakorlat anyag minden szinten hasz
nálható, minden képesítéssel lehetett pro
fitálni belőle, legyen valaki edző vagy 
testnevelő. A gyakorlatanyag jól épült be a 
kupába. Ezt bizonyítja, hogy olyan korú 
gyerekek mutatták be, akiknek ez elsősor
ban szólt. Jó lenne minél több ilyen szak
mai fórum. Biztos, hogy a szakemberek 
körében még nagyobb érdeklődést váltana 
ki.

Imre Vilmos, a fiú serdülő válogatott 
edzője

Köszönettel tartozom a szövetség nevé
ben is, hogy a serdülő válogatott részt ve
het ezen a kupán. Személy szerint én elő
ször vagyok itt. A verseny színvonalas, na
gyon meg vagyunk elégedve a szervezés
sel, az ellátással. Nagyon jó csapatok van
nak, sajnos mi még elég fiatalok vagyunk, 
így számunkra a tapasztalatszerzés a cél. 
A sportprogramot kiegészítő szakmai fó
rum igen hasznos az utánpótlásban dolgo-

Kabók József, a Bács-Kiskun Megyei 
Kézilabda Szövetség főtitkára

Az alapítástól kezdve részt veszek a Bo
lyai Kupán, először mint szülő, majd a 
megyei szövetség főtitkáraként kapcso
lódtam be a lebonyolításba. Az ország leg
nívósabb fiú utánpótlás rendezvényévé 
nőtte ki magát ez a versenysorozat. Ahogy 
a verseny erősödött, úgy lehet konkrét 
összehasonlítást tenni a sportolók kivá
lasztása, megfelelő edzése, menedzselése 
között. A serdülő játékosok "színe-java" 
évek óta részt vesz ezen a tornán. Nagyon 
örülök a serdülő válogatott részvételének, 
ugyanis láthatják a többiek, hogy azok a 
játékosok, akik válogatottak, miben tud
nak többet, miben jobbak az átlagnál. Ki
emelném a békési csapat "összmunkáját". 
Nagyon jól kiválogatott játékosok és meg
győződésem, hogy a következő korosz
tályban még sokat hallunk róluk. Nagy 
örömömre szolgál, hogy nemcsak a csapa
tok, edzők körében, hanem a játékvezetők 
között is nagy elismerésnek örvend ez a 
torna. A verseny előtt hónapokkal koráb
ban hívnak, hogy szeretnének részt venni 
a Bolyái Kupán. A tavalyi döntőket a 
Herczeg-Südi, a mostanit a Klúcső- 
Lekrinszki nemzetközi kategóriás párosok 
fújták. Nagyon nagy eredménynek tartom 
a horvát szakember megnyerését a szak
mai fórum számára, aki megítélésem sze
rint a legmagasabb színtű kézilabda tudo
mányt mutatta be az adott korosztálynak. 
Szeretném kiemelni Kovács Péter szere
pét, de nem tudom, mert a Bolyai Kupa in
dulása óta egyik leglelke
sebb, legnagyobb támoga
tója ennek a versenynek.

írta:
Zsámboki Anna

KECSKEMÉTI IFJÚSÁGI OTTHON PROGRAMAJÁNLATÁBÓL
Tel./fax: 76/481-686, 481-523

2000. február 4-én és 29-én 14 órakor. Az 
államalapítás ezer éves évfordulójára hirdet
jük meg műveltségi játékunkat ... KORO
NA ÉS KARD címmel 3-4. osztályosok ré
szére , ISTVÁN KIRÁLY ÖRÖKSÉGE cím
mel 5-6. osztályosok részére 

2000. február 4-én 18 órakor GITÁREST 
2000. február 5-én 9 órakor ÓVODA - 

BÖRZE Melyik óvodába járjak ? Kecske
méti óvodák bemutatkozása. Személyre szó
ló tájékoztatás. Pszichológiai tanácsadás. 
Fejlesztő, tanulást segítő játékok vására.

2000. február 7-én 16 órakor Művészeti 
középiskolába és főiskolára történő felvételi
hez PORTRÉ és ALAKRAJZ 7-8. osztályo
soknak és középiskolásoknak. Vezeti: Szabó 
Pál festőművész Díja: heti 700 Ft /4 óra/ 

2000. február 7-én 17 órakor KÉSZÍT
SÜNK EGYÜTT RAJZFILMET, GYUR

MAFILMET, TÁRGYANIMÁC1ÓT ! -
Szoboszlay Péter Balázs Béla- díjas filmren
dező vezetésével. "KÉPRŐL KÉPRE" RAJZ 
-ÉS ANIMÁCIÓFILMES ISKOLA 10-16 
évesek jelentkezését várjuk személyes be
szélgetésre és filmvetítésre, amely egyben a 
beiratkozás ideje.

2000. február 19-én 18 órától ÍR és BRE
TON est a BRAN együttessel 18 órától dia
vetítés, 19 órától koncert, 20.30 órától tánc
ház Belépő: teljes programra 600 Ft, koncert 
+ táncházra 500 Ft, táncházra 300 Ft Je
gyek elővételben az Ifjúsági Otthon pénztá
rában kaphatók. Információ: Zum Erika

2000. február 22-én 15 órától IFJÚSÁG 
NAPJA "Fiatalság, bolondság" címmel játé
kos vetélkedő. Módszerbörze szabadidős 
programok megvalósításához. 6 fős ifjúsági 
közösségek írásos jelentkezését várjuk feb
ruár 10-ig. A belépés díjtalan a vetélkedőben 
résztvevőknek !

2000. február 25-én 15 órakor JÓKAI- 
IRODALMI TEADÉLUTÁN A gasztronó
mia szerepe Jókai műveiben.

2000. március 1- én 17.00 órától KÖZÖS 
KINCS- határon túli magyar irodalom Elő
adó: Szabó András előadóművész és tanár A 
Kecskeméti Ifjúsági Otthon Diákgalériája 
képző- és iparművészeti pályázatot hirdet

" VALAHOL EURÓPÁBAN" ( Életérzése
im az ezredfordulón) címmel. A pályázatra 
bármilyen technikával készült alkotással le
het pályázni. (Textil, kerámia, fotó, alkalma
zott grafika, festészet, kisplasztika .. egyéb.) 
Grafikákat 50 x 70-es kiállításra kész álla
potban kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 
2000.február 29.

VERSMONDÓK TALÁLKOZÓJA 2000. 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecske
méti Drámapedagógiai Műhely 2000. tava
szán ismét meghirdeti Kecskemét és környé
ke általános iskolásainak a Versmondók Ta

lálkozóját. Korcsoportok: 1-2., 3-4., 5-6., 7- 
8., osztályosok Versválasztás : kötetlen /a 
magyar és a világirodalom alkotásaiból/ 
Jelentkezési határidő: 2000. február 29. In
formáció: Csizmadia Ilona Kecskeméti Diá
kok és Diákönkormányzatok Egyesülete

Az önálló jogi személyként működő egye
sület szeretettel vár minden érdeklődő és be
kapcsolódni kívánó diákot! A találkozók ide
je: csütörtökön 15-17 óráig.

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Bács- 
Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet REND
HAGYÓ ÓRÁ Kát szervez pedagógusoknak 
és középiskolás diákcsoportoknak társada
lomismeret, helyismeret, matematika tantár
gyakból.

A témafeldolgozás diákok által tanár 
animátori közreműködéssel vagy tanár-diák 
együttműködésben valósul meg. Helyszín: 
Ifjúsági Otthon. Az érdeklődő pedagógusok, 
diákok részvétele térítésmentes!



Megerősítve
A megyei közigazgatási hivatal vezetői mun

kakörére benyújtott pályázat alapján a minisz
terelnök a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetésével dr. Metzinger Évát, a hiva
tal eddigi vezetőjét bízta meg. A megbízásról 
szóló okiratot január 7-én a Miniszterelnöki Hi
vatalban vette át.
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SZÉP VOLT!
Lapunk számos karácsonyi rendezvény

re, eseményre kapott meghívást. Sajnos 
nem mindenhova jutottunk el és a képek 
sem tudják azokat a pillanatokat és azt a 
hangulatot hűen visszaadni, amelyeknek 
így egy kicsit azért utólag talán olvasóink 
is részesei lehetnek. A Széchenyivárosi 
Plébánia, valamint a Közösségépítő Egye
sület évek óta szervez karácsonyi rendez
vényeket. Tavaly a nagycsaládosoknak is 
szereztek emlékezetes perceket. (Gáspár 
Dani és Marci is örültek az ajándékoknak)

A nagytemplomban a kecskeméti iskolai 
kórusok karácsonyi hangversenyét élvez
hettük, (fent) mig a nemrégen alakult Er
délyi Kör az érseki helynökség épületében 
tartott családias hangulatú estet.(lent)

A piaristáknál (fent) és a Mátyás király 
iskolában (lent) szinte minden szülő kí
váncsi volt a gyerekek műsorára.

A Magyar Kultúra Napja 2000. címmel kecs
keméti rendezvények sorában az ünnepélyes ki
tüntetés-átadások mellett több színvonalas ese
mény résztvevői lehettünk. A Tanítóképzőben 
Tudomány és művészetek az ezredfordulón 
címmel volt szakmai tanácskozás. A Liga Szak- 
szervezetek Könyvtárában a Magyar Versek 
estje volt. Az Ifjúsági Házban Kölcsey szavaló
verseny zajlott. A Kölcsey-szavaló verseny 
eredménye:

1. Bata Éva Tóth László Ált. Isk. Fölké
szítette: Mihaláné Szabó Tünde. 2. Kamarás 
Frigyes Kodály Iskola Fölkészítette: Szabó 
Sándomé. 3. Kolcza Zsófia Katona József Gim
názium Fölkészítette: Sárosi Pétemé. Különdíj: 
- Vass-Eysen Ábel Református Kollégium Gim
náziuma - Miszkuly Tímea Arany János Általá
nos Iskola - Ivánovics Petra Bányai Júlia Gim
názium

A mai Kölcsey címmel Kulin Ferenc iroda
lomtörténész előadása vonzott sok érdeklődőt, 
melynek társrendezője a Magyar Irodalomtörté
neti Társaság helyi tagozata volt.

A városi rendezvényeket a Kodály Iskolában 
tartott egész estés szép koncert zárta.

T i  r  •  •  i *  i f iPárizsi fotok
25 szelet párizsi címmel nyílt meg janu

ár 31-én Haydu Tamás fotográfus, főisko
lai tanársegéd (lapunk fotósa) kiállítása a 
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szak- 
középiskola (Nyíri út 73.), melyet Szappa
nos István festőművész, tanszékvezető do
cens ajánlott a közösségnek.

Apáczai Csere János-díjat kapott 
Brenyó Mihály, a kecskeméti Bányai 
Júlia Gimnázium tanára.

Németh László-díjat kapott dr. Szap
panos Albert, a kecskeméti Zrínyi Ilona 
Általános Iskola igazgatója.

A Katona József Könyvtárban Nemzetkép és 
jövőkép címmel tartott rendezvény vendégei 
voltak Jankovics Marcell (képünkön) a Nemze
ti Kulturális Alapprogram elnöke, Buda Ferenc 
költő és Berecz András népművész.
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A Meditres Egészségházban Apró Tamás 
(baloldalon) fa képeinek kiállítását nyitot
ta meg élénk érdeklődés mellett, Kriskó 
János művelődés-történész.

Alföldi tejtermelők demonstráltak ja
nuár végén a Mizo Rt kecskeméti kiren
deltsége előtt Kecskeméten. A mintegy 
kétszáz tejtermelő gazda és farmer 
azért tiltakozott, mert a cég nekik is 
szeptember óta tartozik a tejpénzzel. 
Mint Szappanos Imre, jakabszállási 
gazda mondta, nem kegyelemért, vagy 
segélyért jöttek ide, hanem a jogos já
randóságukért.

A tiltakozók petíciót adtak át Lente 
Sándornak, a Mizo Rt gazdasági igaz
gatójának, aki csak annyit tudott ígér
ni: a szeptember-októberi tejpénzt feb
ruár közepéig, a december-januárit 
március elején fizeti ki a vállalat. 
Kecskemét környékén 1400 termelőnek 
700 millió forinttal tartozik a cég.

Amíg van remény
A buszmegállóban álldogáltunk, már jó ideje. A város bömbölve fo

gadta a ködös alkonyt, autók húztak el széles és hosszú sorban a kör
úton, emberek tülekedtek a járdán. Csúcsforgalom, ronda idő, eső és 
hideg.

Nem láttam, honnan jött a kutya, egyszer csak ott volt, ahogy a ku
tyák szokták. Nagy volt, öntudatos és alultáplált, a bundájáról csöpö
gött a víz. Mindenkihez odament. Szívósan, türelmesen, csöppet sem 
sietve végigjárta az embereket és kutatva belenézett az arcukba. Volt, 
aki elzavarta, volt, aki meg akarta simogatni. A kutya nem bánta az el
utasítást, és nem fogadta el a simogatást.

Lehajoltam hozzá. Néhány pillanatig egymásra meredtünk. A szemé
ben nem volt könyörgés vagy a kivert kutyák félős és sunyi alázata. Vá
rakozás volt benne. Majd a tények nyugodt, szinte bölcs tudomásulvé
tele: ez sem ő. Lassan, elszántan továbbment.

Bejött a busz, felszuszakodtunk rá. Az emberek, a sötét
ség eltakarták előlem az állatot. Többé soha nem láttam a 
városban. Nem tudom, megtalálta-e, akit szomorú kutya
méltósággal keresett.

Irta:
Magyar Ágnes

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

A kecskeméti Gitárklub és Alapítvány évzáró-évnyitó baráti összejövetelén 
a tagokon kívül több támogatójuk is részt vett. A sok jótékonysági célú és egyéb 
rendezvényeken gyakran szereplő gitárzenekar idén is várja a meghívásokat, és 
az 1 százalékos felajánlásokat is. Adószámuk: 18342231-1-03

A KECSKEMÉTI ADD TOVÁBB ÖN
KÉNTES SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ALAPÍT
VÁNY célja a kisgyermekes családok baráti se
gítése. Kérjük, hogy amennyiben egyetért a csa
ládok mentális segítésének szükségességével, 
kiemelten közhasznú alapítványunk javára 
ajánlja fel jövedelemadója 1 százalékát az adó
csomagban található szokásos nyomtatvány fel- 
használásával ingyenesen dolgozó munkatársa
ink működési költségeinek fedezésére.

Adószám: 18341539-1-03
Kálmos Éva szervező

A MOZGÁSSÉRÜLT FIATALOKÉRT
közhasznú alapítvány tisztelettel kéri az adózó 
polgárokat: éljenek a lehetőséggel, amit az adó
juk 1 százalékának felajánlása jelent. Vagyis, 
hogy önmaguk határozzák meg a közpénz hasz
nosításának mikéntjét. Ajánljuk figyelmükbe a 
Kecskeméten élő fiatal mozgássérülteket, akik 
ma már a felnőttkorba léptek ugyan, de a közle
kedés nehézségei ellenére is szeretnek havonta 
egyszer klubozni, nyáron táborozni, sportolni. S 
ha életük sokban különbözik is az épekétől, 
tudnak örülni az élet apró ajándékainak. Segít
sék őket!

Adószám: 18-340260-2-03
Szabó Sándorné elnök

A SZÍVHANG ALAPÍTVÁNY az elmúlt 
esztendőben vállalt feladatait az 1 százalékos 
adófelajánlásokból tudta teljesíteni. Az új esz
tendőben is szeretné folytami a nevében jelzett, 
a szeretet irányította tevékenységét, segíteni a 
rászorult fiatalokon, időseken. Kérjük, hogy 
amikor az adóbevallásukat készítik, gondolja
nak az alapítványunkra, s szóljon az Önök szí
vének hangja is!

Adószám: 18-344783-1-03
Bácskai Andrásné kuratóriumi tag

Lapunk megvásárolható a vá
ros és környéke újságárusító 
helyein, ingyen hozzáférhető a 
közintézményekben, valamint 
ingyen megrendelhető a szer
kesztőség címén, telefonján.

Lapunk ezután minden hónap 
első napján jelenik meg. 
Lapzárta: minden hónap 20-án.

A HŐSÖK EMLÉKÉRE HAGYOMÁNY- 
ŐRZŐ ALAPÍTVÁNY (6000. Kecskemét, 
Trombita u. 6. képviseli: dr. Jósa Iván kuratóri
umi elnök ) közhasznú jogállású.

Az alapítvány célja Kecskemét II. világhábo
rús hősi halált halt ismert és ismeretlen honvéd 
hősei emlékének megörökítése emlékművel a 
jelen, az utókor számára, őrizni és ápolni a hon
véd hagyományokat.

A nyílt közhasznú alapítványhoz polgártársa
ink; külföldön élő testvéreink, a céljainkkal 
egyetértő közösségek, intézmények anyagi és 
erkölcsi támogatással csatlakozhatnak, hogy 
méltóképpen hajthassunk fejet hőseink emléke 
előtt, akik a legdrágábbat, az életüket adták a 
magyar népért, a magyar hazáért.

A személyi adózásról szóló törvény alapján az 
adomány összegének 30%-a vehető igénybe 
adócsökkentő kedvezményként. Társasági adó
zás esetén az adócsökkentő kedvezmény más- 
félszeres.
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