
Az adventi koszorúk kötésével megkezdődik a felkészülés a karácsonyra. Vala
mennyi olvasónknak kívánjuk, hogy a következő hetekben legyen idejük, energiá
juk a közelgő ünnep szellemében tevékenykedni. Mert a karácsony nem a dühödt 
ajándékozásé, hanem a csöndes elfogadásé, a szereteté. Azé a tudaté, hogy Isten 
egyszülött fiát küldte a földre két évezreddel ezelőtt az emberiség megváltására. 
Legyen e felkészülési időszakban, a várakozás négy hetében időnk végiggondol
nunk azt is, hogy szívünkbe tudjuk-e fogadni az Istengyermeket, akarjuk-e tanítá
sait követni, igazi-e a kereszténységünk? Látjuk-e formalitásokban a tartalmat, a 
legegyszerűbb tantételt: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat... (Képünk a 
széchenyivárosi plébánia és az egyesület hagyományos koszorűkötő estjén készült)

yütt a varosért
A város jö v ő  évi kulturális program jai

nak előzetes egyeztetésére - dr. Sárközy 
István elnökletével - m egbeszélést tartot
tak az intézm ények, civil szervezetek szá
m ára a Városházán. Csak üdvözölni lehet, 
hogy a hagyom ányos nagyrendezvények - 
Tavaszi Fesztivál, Hírős Hét stb. - mellette 
a tervezett fontosabb kiadványok, új köz
téri alkotások, intézm ényi beruházások, 
rekonstrukciók listája is jó  tucatnyi felso

rolást tartalm az. R em élhetően az év során 
is folyam atos lesz a kapcsolattartás, a köl
csönös tám ogatás és leginkább a koordi
náció. M ert az em ber, intézm ény tervez, 
de az élet néha közbeszól. Jó lenne vala
hogy elkerülni, hogy az a heti két-három  
k iállítás-m egnyitó , havi egy-két fontos 
esem ény - M urphy törvényei szerint - ne 
essék egybe. Nem  vagyunk ennyire gazda
gok, m eg nagyok sem ...
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M int arról m ár lapunkban is hírt adtunk, 

K ecskem ét 500 m illió forint céltám ogatást 
nyert a volt SZTK -épület felújítására. Az 
átalakítás költségeihez az önkorm ányzat 
saját forrásból 100 m illió forinttal járu l 
hozzá. Az elképzelések szerint az igen le
pusztult állapotban lévő épületben európai 
színvonalú egészségügyi centrum ot alakí
tanak ki. Bár a tu lajdonviszonyok m ég 
nem teljesen rendezettek, a szakm ai kon
cepciót m ár ki kellett alakítani, hogy a 
cím zett tám ogatásra való igénybejelentést 
az önkorm ányzat m egtehesse a decem ber 
15-i határidőig. A szakm ai koncepcióban 
m egfogalm azott egészségügyi alapellátási 
célokat szolgáló épületrészeket - a Koháry 
utca és a Piaristák tere felőli szárnyakat - 
ú jítaná fel a város, ennek fedezete az em 
lített 600 m illió forint. Az épületrészek a 
M ag y ar Á llam  tu la jd o n á t k ép ez ik , a 
K incstári V agyon Igazgatóság kezelésé
ben vannak. A  képviselőtestület úgy dön
tött, a Széchényi körút 12. szám  alatti in
gatlant ajánlja fel a K V I-nek, így a csere 
készpénzfizetés nélkül lebonyolítható. Az 
SZ TK -épület egy kisebb része a megyei 
önkorm ányzat tulajdona.

A szakm ai koncepció szerint az épület 
alagsorába kiszolgáló helyiségek, a fizio- 
terápiás részleg és raktárak kerülnek. A 
földszinten alakítják ki az oktatási köz
pontot, ide kerül az anyatejgyűjtő  állom ás,

4 felnőtt háziorvosi rendelő a hozzájuk 
tartozó vérvételi helyiséggel, valam int a 
terhes-tanácsadó (ami m ost a Batthyány 
utcán m űködik). U gyancsak ide kerül egy 
két-m unkahelyes gyerm ekorvosi rendelő 
és védőnő i tan ácsad ó . A m egyei 
tüdőbeteggondozó m aradna ezen a szin
ten.

Az első em eleten 19 fogorvosi rendelő, a 
T oriska G yógyszertár, és a jelen leg  is ott 
lévő tüdőszűrő állom ás m űködne az e lőze
tes koncepció szerint. A m ásodik em eleten 
alakítanák ki a fogászati röntgent, 4 fogá
sza ti ren d e lő t, 2 isk o la fo g á sz a ti, 3 
ifjúságorvosi rendelőt, védőnői szobát, a 
fo g la lk o zás-eg észség ü g y i szak ren d e lés  
helyiségeit valam int szakorvosi (szem é
szet, reum atológia, kardiológia, stb.) ren
delőket. A Luther udvari szárnyat teljes 
egészében az Á N TSZ Városi Intézete fog
lalja m ajd el.

A  harm adik em eleten helyeznék el az 
Egészségügyi A lapellátási In tézm ények 
Igazgatóságát. Az elképzelések szerint az 
épület tetőszerkezetét m egem elnék, ez k i
zárná a sorozatos beázások veszélyét, az 
itt k ialakítandó helyiségek bérbeadásával 
pedig lehetőség nyílna a bevételek növelé
sére.

A felújítás jövő  évben kezdődik, s ha 
m inden jó l m egy, 2002-re m egvalósul a 
nagyszabású koncepció.

PARKAVATÓ. Öt többgyerm ekes anyuka elhatározta, hogy m egpróbálja a 
V acsi-köz térségének gyerm ekeit kim ozdítani az állandó tévénézés és szám ítógé
pezés világából. Nagyon rövid idő alatt m egalakult a Vacsiközi Szabadidős Egye
sület (V A SÉ). Elnökük Szeitzné Szem án Vera tájékoztatott bennünket: Az em be
rek tájékoztatásával és m eggyőzésével indult a m unka, m ely a legnehezebb feladat 
volt. Ezután az önkorm ányzat felelős vezetőivel vettük föl a kapcsolatot és az 
együttm űködési m egállapodást kötöttünk. Gőzerővel beindult a m unka. Teljes la
kossági egyetértéssel, a VG Kft. tervei alapján két kecskem éti kivitelező és az ön 
korm ányzati dolgozók segítségével m ára K ecskem ét talán legszebb terének első 
ütem ét fejeztük be. Később lesz sportpálya és sétatér is. Huszonhat kecskem éti 
vállalkozás anyagi segítségével épült föl a játszó tér és az Ö nkorm ányzat finanszí
rozásával valósult meg a tér többi része, a járdák  és a kutyafuttató, m elynek teljes 
költsége 4,4 m illió forint volt. A N em esszeghy parkot a M ikulás és a polgárm es- 
tér decem ber 2-án, 14 orakor, lángos-evés, teázás és forraltborozás m ellett adja át.
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POGI-KARRIER
Franchise találkozóra hívta itthoni (és külföldi) m unka

társait a kecskem éti központú Fornetti Kft. Kecskem éten 
1997-ben Palásti József pékm ester és felesége családi 
vállalkozásként, húsz éves szakm ai tapasztalattal indíto t
ta ú tjára az akkor m ég M agyarországon ism eretlen egye
di látványpékség-hálózato t a Fornetti Fagyasztott Pék
áru-term elő és K ereskedelm i Kft keretein belül. Jelenleg 
a vevőkapcsolatok szám a M agyarországon m eghaladja 
az ezret, ami több m int ezerhárom száz sütési pontot, 
franchise-szerződést jelent. A Fornetti Franchise a legna
gyobb franchise-ot m űködtető cég az országban.

"K iem elkedő szakm ai m unkásságáért, a nem zeti kultúra védelm ében, fejlesztésében kifejtett tevékenységéért, és a köz- és m agán
erkölcsök nem esítésében végzett jelen tős m unkájáért" - négy em ber olvashatta átvett oklevelén ezeket a sorokat a Pilinszky János 
A lapítvány idei díjkiosztó ünnepségén. Ezt a m inősítést így együtt, ilyen hangsúlyozott összefüggésben aligha hallhattuk más alkal
m akkor. Azt, hogy ennek m élyebb rétegzettségű tartalm át, jelen tőségét a térség lakói és az itt m unkálkodó em berek elfogadták, m eg
értették és felvállalták, mi sem bizonyítja jobban, hogy az idén tizedik alkalom m al került sor a Pilinszky-díj átadására. Á ltalában húsz
huszonöt jelö lt közül választják ki azt a hárm at, szoros versenyben négyet, akit a fenti szem pontok alapján legérdem esebbnek ítélnek. 
Ez évben az alábbi szem élyek részesültek elism erésben, akiknek további sikereket kívánva ezúton is köszönjük m unkájukat:
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Buda Ferenc költői munkás
ságát nem csupán az iroda
lomtörténet, hanem Kecskemét 
városa is nagyra értékeli. A 
Tanya-hazám verssomiban ott 
élnek a Kecskemét környéki ta
nyavilág magányos, öreg, ke
mény munkában megrokkant 
emberei, a hosszú kilométere
ken át iskolába gyalogló kis
gyerekek és mások, akiket min
dig közel érzett magához. De ki 
feledné korai szerelmes verse
it, vagy a felnőtt férfi gondjai
ról valló költeményeit? Amikor 
kezdetét vette a nyugatimádat, 
ő keletre, az őshaza felé for
dult. Kazah és egyéb rokon 
népdalt, közmondást gyűjtött 
és magyarított.

Balanyi Károly festő- és gra
fikusművész évtizedek óta 
munkálkodik egy olyan 
magasszintű festészeten, mely 
velejéig modern, mégis a múlt
ból eredezteti gyökereit. Ha
gyatkozik a régmúlt relikviái
ra, átörökíti az örökérvényűt, 
megújítja az elvesző hagyo
mányt. Elméleti recenziális 
munkássága is jelentős. Mér
tékadó kiállítás-értékelései ér
zékeny kritikai szellemben be
folyásolják a térség művészet 
felfogását. A kecskeméti művé
szeket összefogó, segítő közéle
ti munkásságával önmagában 
is a legteljesebb elismerésre 
számíthatna - írta róla dr. 
Túrái G. Kamii.

Magyar Lajostté a Szilády 
Áron Református Gimnázium 
alapító tanára. Matematika-fi
zika szakos. Több mint négy 
évtizedes pedagógiai munkás
sága példaértékű a diákok és 
fiatal kollégái előtt is. Tanítvá
nyai mindig magas számban 
jutottak be felsőoktatási intéz
ményekbe. Kiválóan értett fia 
tal tehetségek felkutatásához 
és neveléséhez. A gimnáziumi 
tanulók KöMal feladatmegol
dó versenybe való bekapcsoló
dása az ő kezdeményezésére 
történt. A tehetségek mellett az 
átlagos képességű és matema
tikából gyengébb tanulókkal is 
eredményesen tudott foglal
kozni.

Goór Imre életműve orszá
gos méretekben is páratlan 
sokrétű gazdagságával. A ta
valy egybeállt Cifrapalota-beli 
életmű-kiállítás is bizonyította, 
hogy "izgalmas labirintusjára
tokon áthaladva a kéktiszta 
meditáció magaslataira ért ez 
ajgiktúra" (Dr.T.G.K). Fojtott 
és tiszta indulata rejtekutakon 
rokonítja a vele szinte hajszál
ra egyidős Pilinszky Jánossal. 
Évtizedeken keresztül a Forrás 
művészeti szerkesztőjeként is 
hozzájárult a nemzedékek íz
lésformálásához. A nyolcvana
dik életévét betöltő mester a 
rendszerváltás éveiben harcos 
publicistaként is kitett magá
ért.

Máriahegy fejlesztés alatt

Ü nnepélyes szalagátvágással adta át ren 
deltetésének Szécsi G ábor polgárm ester a 
M áriahegyi Zana-közi utat, am ely a Nyíri 
út folytatásaként köti össze a városrészt a 
városközponttal. A z 1,8 kilom éter hosszú 
út aszfaltozása 33 m illió forintba került, 
am it az önkorm ányzat saját forrásból fi
nanszírozott. A tervező Bozóky László, az

Ü t-híd M érnök iroda vezetője volt, a m un
kát az M M  Kft kivitelezte. A csatorna és 
ivóvíz gerincvezeték tavaly készült el, a 
gázvezetéket m ár régebben lefektették.

Szécsi G ábor beszédében m egköszönte a 
beruházók m unkáját, és az itt élők türel
mét. M int m ondta: a jövőbeni K ecskem é
tet egy olyan városnak kell elképzelnünk,

am elynek nem  csak a belvárosa, hanem  a 
külső területei is fejlődnek. Egy otthonos, 
barátságos város, amiről az is kedvező be
nyom ásokat szerez, aki csak a külső része
ken fordul meg. Az önkorm ányzat eltökélt 
szándéka, hogy hozzá kíván járu ln i a vá
ros külső területei, így a M árihegyi város
rész fejlődéséhez is.

A Széchenyivárosi Szent C salád Plé
bánia és a K özösségépítő Egyesület 
szervezésében több m int százan vettek 
részt azon a szom bati cserepezésen, 
amely után teljes egészében tető borítja 
a leendő közösségi ház nagyterm ét is. 
Az izsáki plébános szervezte brigádtól 
a reform átus lelkészig és a KÉSZ tagja
in keresztül a p iarista diákokig -nem 
beszélve a talpig világiakról-, nagyon 
jó  hangulatban végeztek óriási m unkát 
a résztvevők. Jávorka Lajos plébános 
és csapata betartotta ígéretét: a tél be
állta előtt tető kerül az épületre. M ár 
körvonalazódik és készül az a gyönyö
rű park, am elynek tervezésében és k ivi
te lezé séb en  többek  k ö zö tt az 
E rdőfelügyelőség  és G öbölös Antal 
igazgató is sokat segített. A Széche
nyivárosi K özösségépítő Egyesület pá
lyázatok útján a ház építésére és p rog
ram jaira kb. tízm illió forintot nyert.

Jövőnk
a

j család
A Széchenyiváro

si K ö zö sség ép ítő  
Egyesület szervezé
sében folyó Jövőnk 
a család  k o n fe ren 
ciasorozat követke
ző ren d ezv én y é re  
decem ber 11-én dél
előtt 1/2 10 órai kez
de tte l kerül so r a 
megyei önkorm ány
zat nagyterm ében. A 
rendezvény védnöke 
E ndre  S án d o r a 
B ács-K iskun  M e
gyei Közgyűlés el- |  . 
nöke és Bábel B a
lázs érsek.



Azok a kecskeméti nyalka katonák
Dr. Jósa Iván ta

nár úr, a Honvéd 
Hagyományőrző 
Egyesület Kecske
méti Területi Szer
vezetének vezetője, 
egyben az országos 
szervezet alelnöke 

is. Kértük, idézzen fel néhány törté
nelmi szálat, amely Kecskemétet a 
nagy eseményekkel összeköti.

- Gáspár András em léktábláját a Fecs
ke utcában találhatjuk (ő lett a névadója 
az A utószerelő Szakközépiskola és Ipa
ri Szakm unkásképző Intézetnek). Nos, ő 
is az aradi halálraítéltek között volt, de 
mivel korábban m egbetegedett, tényle
ges vádat nem hozhattak fel ellene, így a 
kivégzést elkerülte. '48-as branyiszkói 
hős Erdősy Imre. Em léktábláját a Piaris
ta Gim názium  mellett találhatjuk. Ne fe
ledkezzünk meg Göm öry Frigyes kato
nai hősiességéről, aki később a város 
jegyzője lett. Noszlopy Gáspárt 1853- 
ban fogták el, s kivégezték, mert kisebb 
gerillacsapataival továbbra is katonai 
akciókba bocsátkozott. Terve szerint Fe
renc Józsefet akarta elhurcolni az ecsedi 
láp m ocsaraihoz addig, míg az 1848-as 
törvényeket nem garantálja. Egy kecs
keméti szabónál rendelt álruhának szánt 
osztrák egyenruhát a katonái számára. 
Sajnos, épp ezen a szálon gom bolyítot
ták fel és hiúsították meg a tervezett ak
ciót. Az Angolkisasszonyok W ard M á
ria Leány Gim názium ánál is avattunk 
'48-as em léktáblát a kecskem éti lovas 
nem zetőrök emlékére.

- Kecskemét mindig nagy katonavá
ros volt. 1848 előtt is állomásozott itt 
katonaság, bár akkor még nem ka
szárnyákban, hanem "házaknál - 
kosztra, kvártélyra - voltak elszállá
solva. Kérem, kalauzoljon vissza ben
nünket városunk katonai múltjába.

- Az első laktanya a mai Népi Iparm ű
vészeti M úzeum  helyén volt. Ezt köve
tően lett az épület sör- és pálinkafőzde. 
Ezt őrzi az utca neve is: Serfőző utca. A 
7. M agyar Királyi Zrínyi M iklós Gya
logezredet az EZI épületében (korábban 
Ferenc József Laktanya) helyezték el. 
Az Árpád körúton lévő huszárkaszár
nyaként ism ert épületben, ahová nemrég 
a Kereskedelmi és Iparkam ara költözött, 
volt a Horthy M iklós Laktanya. Próbál
kozásunk ellenére erre az épületre m eg
gondolatlan érdek m iatt azóta sem sike
rült táblát elhelyeznünk. A N agytem p
lom előtt 1942 m ájusában Kállay M ik
lós m iniszterelnök búcsúztatta a Don- 
kanyarba induló katonákat. A doni áttö
résnél nagyon sok kecskem éti ottm a
radt. Szinte nem volt olyan kecskem éti 
család, amelyik ne gyászolt volna. A 
N agytem plom  falán a közelm últban  
avatott áldozati em léktábla nem elégsé

ges a kb. 2500 elesett kecskeméti katona 
em lékének hiteles, hű megőrzéséhez. 
Kecskeméten nincs II. világháborús hő
si emlékmű. (Ez időszakra szóló meg
em lékezéseinket kénytelenek vagyunk a 
színház oldalánál lévő első világháborús 
emlékműnél megtartani.) Létrehozására 
m egalapítottuk a Hősök emlékére H a
gyom ányőrző  A lap ítványt. T erveink  
szerint a városi önkorm ányzat hathatós 
tám ogatásával jövő  év augusztusára si
kerül második világháborús em lékm ű
vet avatnunk az Árpádvárosban. Foly
tatva a felsorolást, az uszoda melletti 
volt Rudolf-laktanyában helyezték el a 
13. tábori tüzérezredet. (Jelenleg a Kö
zép-Európai Egyetem  Kollégium ának 
tulajdona.) A reszelőgyár épületében 
huszárszázad volt. Kecskem éten állo
m ásozott az 5. könnyű tüzérosztály is, 
akik részt vettek 1944 októberében az 
orosz-szovjet csapatok visszaszorításá
ban.

- Egyesületüknek tűzkereszt a jelvé
nye. Jelenti-e ez azt is, hogy csak ka
tonai kötelékbe tartozók lehetnek a 
tagjai, vagy mások is?

- Hetven körüli taglétszámú szerveze
tünknek mindenki tagja lehet, aki egyet
ért az alapszabályban foglaltakkal, va
gyis a m agyar honvéd hagyományok 
gyűjtésével, őrzésével és ápolásával. 
Van köztünk tanár, állatorvos, építészr 
nő, háborús özvegy, jogász, nyugdíjas, 
katona. M íg élt polgárm esterünk nagy
apja, aki tüzér őrnagy volt valamikor, 
nagyapa és unokája együtt jö ttek  a gyű
lésekre. 1958 óta élek Kecskeméten. 
Nagyon sok tanítványom  van, s köztük 
nem egy szintén a sorainkban. A prog
ramjainkról: m ár hagyományos je lleg 
gel tartunk rendhagyó történelem órákat 
a város iskoláiban, hozzáteszem, zsúfo
lásig telt termekben, nagyon kom olyan 
érdeklődő hallgatóság előtt. Aki azt hin
né, a mai fiatalokat nem érdekli a múlt, 
csak jöjjön el egyszer egy ilyen előadás
ra. Hadtörténeti konferenciákat szerve
zünk. Szakmai kiállításokat rendezünk. 
Nem rég volt harckocsimodell-kiállítás. 
Pártfogoljuk tehetséges tagjainkat más 
m űvészetek területén is. Láthatták pél
dául az érdeklődők vitéz Gyenes Sándor 
tagtársunk Görbe tükörben című karika
túra-kiállítását is. Összejöveteleink m in
den hónap harmadik csütörtök délután
ján  vannak a Helyőrségi Klubban. Az 
önkorm ányzat nevében, velük egyeztet
ve történelm i m egem lékezéseket, ko
szorúzásokat tartunk. Végül, de nem 
utolsósorban katonai tiszteletadás m el
lett, m éltóképpen búcsúzunk elhunyt 
bajtársainktól. Trom bitásunk, Háry Pé
ter még utoljára elfújja a Takarodót is.

Sorolhatnám  a sort, de úgyis egy a vé
ge, ahogy a jelszónk is mondja: "A ha
záért!"

Kada Erika

Tényleg balkáni nép a magyar?
E g y rész t f ig y e lem fe lk e ltő , m ásrész t 

valóban  laikus gondo latokat tartalm azott 
D obos S ándor írása  a K öztér ok tóberi 
szám ában. Szám om ra  logikai láncsze
m ek h iányoztak , úgy tűn ik  m in tha  a j e 
lenség és a lényeg  keveredne.

V ita tha tó  m egközelítés egészen  egyedi 
esetekből, szem élyekből - m égha a n yu
gati bu lvársajtó  ha jlam os is rá- egy egész 
o rszág ra  nézve á lta lánosítha tó  k övetkez
te té se k e t  lev o n n i. É rv ek , e lle n é rv e k  
hosszú  sora  hozható  fel p ro  és kontra. A 
je le n re  vonatkozó  m egállap ítások  közül 
talán  a legkönnyebben  a szom szédokkal 
való  - úgym ond - o lyan, am ilyen- v i
szony m eg ítélése  cáfo lható . M indenki 
tudhatja, hogy  ez nem  rajtunk m úlik, a 
m ajdnem  ö tm illió s k isebbség i m agyar
ság jo g ai m essze vannak  az európai n o r
m áktól (terü leti, ku ltu rá lis au tonóm ia, 
kettős á llam polgárság). A zt se feledjük, 
hogy e hosszú  ideig  m egoldhata tlannak  
látszó  kérdés e lő idéző je  a nyugat, neve
zetesen  az 1920 körüli francia  po litika  
volt.

E g yszerűbbnek  tűnnek  a hazai p rob lé
m ák. A  korm ányfő  pontosan  m egfogal
m azta, hogy a c igánykérdés az állam i 
p rogram ok  m ellett a tanulás és a m unka 
révén o ldható  m eg. Ú gy vélem , hogy 
sem m iképpen  sem  seg ítenek  az ügyön a 
kü lfö ldrő l finanszírozo tt strasbourgi k i
rándulások. E zt látják  a m agyar c ig án y 
ság fe le lős vezető i is. M indem elle tt m eg 
jeg y zen d ő n ek  érzem , hogy m inden  e tn i
kai és vallási k isebbség  jo g a it a lko tm á
nyos fo rm ába  b iztosítan i kell, és ezeket 
b iz tosítja  is a m agyar állam . T alán  sok 
m ás á llam nál nagyobb  m értékben . P é l
dakén t em líthető , hogy Izraelben  jo g ilag  
tilos m ás vallások terjesztése. T erm észe
tesnek  tek in thető , hogy annyi szenvedés 
u tán  védik  a nem zeti-vallási identitást. 
K evésbé m agyarázható , hogy F ran c iao r
szágban m ég nem  em elték  tö rvényerőre  
a K isebbségi és reg ionális nyelvek eu ró 
pai C hartá ját. A  m agyarország i nem zeti
ségek jo g ai jó v a l k iterjed tebbek . A  ro 
m akérdés v iszont inkább  szociá lis k é r
dés, m elye t azonban  nem  lehet úgy m eg
oldani m int egyes politikai e rők  a fe lé jük  
fordu ló  szociá lis ígéretek , ugyanakkor a 
k o rlá tlan  g azdaság i, jo g i liberalizm us 
p á rh u zam o s h ird e tésév e l. F ig y e lem re 
m éltóbb  az idézett c ikk  a m agyar lakos
ság b izonyos ré tegeinek  m orális, m aga
tartásbeli p rob lém áira  vonatkozó  m eg á l
lapítása. K étségtelen , hogy  a gazdasági 
á ta laku lás százezreknek  je len te tt lé tb i
zonytalanságot, de ebből nem  feltétlenül 
k e llen e  k ö v e tk ezn ie  an n ak  a m orális 
v isszaesésnek , m elyek  fe lsoro lásában  a 
v ita to tt cikk  szerző jének  m indenképpen  
igaza van. M ert m indenki előtt ism ertek  
a dev iancia , a köztisz taság , egyes m a
gyar á llam po lgárok  kü lfö ld i v ise lkedésé

n ek  v issz á ssá g a i, azo n b an  m in d e z ek  
nem  m inősíthetik  a társadalom  egészét.

A  párhuzam osan  fu tó  e redők, okok  k ö 
zö tt csak  egy ik  lehet az e lszegényedés, a 
h ián y g a zd a sá g . S ú ly o sa b b  p ro b lém a , 
hogy  a bu lvársajtó  és telev íz iók , rád iók  
a lap talanu l irreális anyagi igényeket a la 
k íto ttak  ki b izonyos ré tegekben , szin te 
k izáró lagos értékkén t a luxusé le tm ódo t 
á ll í tjá k  be. A  m o h ó ság , a k o n z u m - 
id ió tizm us párosu l azzal, hogy az em lí
tett m éd ium ok  egy része  re la tiv izá lja  az 
e rk ö lc sö t  és a jo g o t,  és a h aza i 
d rog liberálisok  ú tm uta tására  leg itim álja  
a dev ianciá t és bűnözést a társadalom  
szem ében. M indez m érhetően  ron tja  a 
társadalom  értékrendszerét.

K ülső  nyom ás ha tására  fo lyam atosan  
liberalizá lód ik  az ok tatás, a büntető jog , 
e ljárásrendésze t, az idegenrendészet. E l
nyom ás m ögött a n em zetá llam ot g yöng í
teni szándékozó  g lobalizációs, m u ltiku l
turális tényezők  állnak. A  társadalom

egészére  rom boló  hatást fe jt ki az az em 
berjogi követe lm ény  m elye t m ég saját 
hazá jukban  sem  tudnak  érvényesíten i a 
franc ia  szabadkőm űves p áh o lyok  és a 
new -york i libertáriánusok . A z e lőbbiek  
hazájukban  sem  létező  idegenrendészeti 
k ö v e te ln jé n y e k e t tá m a sz ta n á n a k , az  
u tó b b ia k  tá rs a d a lo m filo z ó f iá ja  az 
"anarcho-kap italizm us" eg y rész t a  m ára  
m ár teljesen  tú lha lado tt szabad  versenyt 
h irdeti, m ásrészt fe lszabad ítanának  m in 
den dev ianciá t. N ehezen é rthe tő  például 
m iért vannak  nálunk  az E U - nál is sok  te 
rü leten  liberálisabb  gazdaság i, jo g i sza
bályok. N em  is beszélve  az U S A  egyes 
á llam airó l. G ró f T elek i Pál az in d iv idua
lista  é le tfe lfogássa l szem ben  a keresz 
ténységre , ko llek tív  tá rsad a lo m filo zó fiá 
ra, az európai rendre  való nevelést ta rto t
ta legfon tosabbnak . H a a m ai érte lm iség  
e lfogad ja  a szere tet k ö zösség terem tő  e re 
jé re , a becsü le t a jó lé tn é l fon tosabb  m i
v o ltá ra  v o n a tk o zó  g o n d o la ta it, a k k o r 
lesz e lő relépés. Károlyfalvi József

Laikus gondolatok arról, 
hogy szégyellj e magát valaki
(A Köztér októberi számában valaki 

végre kimondta az igazságot, mire a 
novemberiben valaki azonmód meg is 
próbálta a szőnyeg alá söpörni. Erre 
az egészre született reflexióként az 
alábbi kis morgolódás)

Az igazság ijesztő, tudom  én.
A nnál m ár csak az az ijesztőbb, ha va

laki tudom ást sem  vesz róla, ráadásul 
m agasról b írálja azokat, akik látják, és ki 
m erik m ondani, a helyett, hogy m inden
féle hangzatos sab lonszövegek  m ögé 
bújnának.

M ert hát, ugye, 1000 éves lovas nép a 
m agyar. Á rpád dicső m agzatjai vagyunk, 
és, persze, 1000 éves kultúránknak nincs 
párja a K árpát-m edencében. B ennünk 
van az egész történelm ünk, jó  és rossz 
em lékeivel, bennünk él az irodalom  leg
ja v a , ille tv e  Is tv án  k irá ly  in te lm ei. 
(Utóbbi, úgy tűnik, csak azokban nem, 
akikben kellene, ha figyelem be vesszük, 
hogy ezen intelm ek tém ája az ország jó  
és helyes irányítása.)

Hogyha viszont valóban tudatában va
gyunk ennek az egésznek, nem lehet, 
hogy nem  tűnik fel ez az iszonyatos szel
lemi és kulturális űr, ami M agyarország 
jelenét dicsőséges m últjától o ly 'je lleg ze 
tesen különbözővé te sz i!

Nekem  feltűnt. A  m egoldást pedig nem 
abban látom , hogy csukott szem m el do
bálózunk m indenféle dicsőséges nemzeti 
m últ - klisével. Aki a m últban él, nem 
k épes fe lism ern i a je le n  k ih ív ása it. 
A m ennyiben valaki vak a jelen  problé
m áira, nem képes m egküzdeni velük. Ha

epedig nem győzzük le a jelen  problém á
it, nincs jövőnk.

Nem  az a lényeg, hogy ki szégyellje 
m agát, m eg ki nem. Az a lényeg, hogy 
hiába az ezer év, Á rpád hős m agzatjai 
m ég m indig nem tudták integrálni kultú
rájukba azt a nagy rakás szelektív hulla
dékgyűjtő  konténert, ami a vasút m ellett 
rohad K ecskem ét határában. Bárki m eg
nézheti, ha Szegedről jön  hazafelé.

Ez m ár a jelen  problém ája.
Európai nép a m agyar, soha senki nem 

vitatta, főleg földrajzi értelem ben. K ul
turális értelem ben viszont az ilyen apró
ságok választanak el m inket a m odern 
Európától. Itt sem intézném  el olyan 
egyszerűen a dolgot, hogy "nem  is va
gyok benne olyan biztos, hogy jó  lesz 
oda belépni".

O lyan nagy dolgok ezek?
M eg bírjuk mi ezt csinálni! H a végre 

e ldobjuk a szem ellenzőnket, és nyitott 
szem m el nézünk szem be a valódi prob
lém ákkal, olyan evolúciós előnyt b iztosí
tunk m agunknak, amely fennm aradásun
kat segíti elő. .

L együnk büszkék a m últra, ism erjük 
fel a jelen t, m ajd ezekből együtt építsünk 
jövőt! De egyiket se tegyük kizárólagos
sá. És sem m iképp ne beszéljünk a hala
dás ellen.

Nem  hiszem , hogy D obos Sándor a 
m agyar nem zetet akarta volna lejáratni. 
M indössze rám utatott egy olyan problé
m ára, am ely élő, és fontos, hogy végre 
észrevegyük, hogy tehessünk ellene.

A kinek m eg nem  in g e ...
Braunitzer Gábor

Forráskiadvány az egykori Kecskemétről
Tóth László sírkövének avatásán Erdei 

Ferenc nyom atékosan m éltatta kecskem éti 
barátja  hírlapírói, szerkesztői érdem eit. 
"1914-től kezdve jelentek  meg cikkei a 
kecskem éti újságokban és folyóiratokban 
és az országos sajtóban is. M iről szóltak 
ezek az írások? M indig valami időszerűről 
és lényegesről, ami éppen akkor és éppen 
ott fontos volt. [ .. .]  A politikus csak Tóth 
László pályakezdésének időpontjában té
vedett; m ár 1912-ben közölte a diák tudó
sításait, kis színeseit a K ecskem éti Lapok. 
U tolsó cikke halála előtt néhány héttel, 
1964 februárjában jelen t meg.

írásainak kiadását többen javasolták, N é
meth László szóban és írásban is.

Kicsi bíztatásukra be is m utatja a nép
szerű sakktudós, polgárm ester, nyom da- 
igazgató, irodalmi m ecénás valam ennyi (!) 
több száz cikkét Heltai N ándor új, Tóth 
László, a hírlapíró és szerkesztő, A törté
nelem  krónikása cím ű, 200 oldalas köteté
ben. Ö tvennél többet teljes egészében kö
zöl. A nyolc fejezetre tagolt válogatás a pá
lyakezdő szenzációval kezdi a békebeli 
K ecskem ét felidézését. Néhány Tóth Lász
ló cikk cím e, "ízelítőül": A lföldi, paraszt 
apacsok. Az izsáki rablógyilkosság, Szín
ház, gyüm ölcsszezon, freudizm us és egye

bek. A "M inden háború kárhoztatandó" 
összeállításból nyilvánvaló, hogy hazánk
ban kevesen próbálták megóvni népünket 
az országunkat végveszéllyel fenyegető 
hadüzenettől, sürgették az öldöklés m i
előbbi befejezését, örökítették m eg olyan 
döbbenetesen a harcterek szörnyűségeit, 
m int a frontszolgálatra elvi fenntartásai e l
lenére önként jelentkezett kecskem éti fia
talem ber. O lvashatunk a kötetben az első 
világháború utáni európai útirajzokat, iro
dalom történeti adalékokat is tartalm azó 
beszám olókat József Attiláról, M óra Fe
rencről, Á prily  L ajosról, M óricz Zsig- 
m ondról, Ném eth Lászlóról és másokról. 
Napjainkban is (sőt!) rendkívül tanulságo
sak várospolitikai írásai.

"Sorsfordítók részese és tanúja" című, 
bevezető tanulm ányában Heltai N ándor 
Tóth László életm űvét, a korabeli sajtóvi
szonyokat a század első felének kecskem é
ti viszonyaiba ágyazva, számos várostörté
neti dok u m en tu m o t idézve e lem zi. A 
Kecskem éti Lapok Kft gondozásában, az 
önkorm ányzat, a Print N yom da tám ogatá
sával m egjelent kötet a kiadónál, a megyei 
könyvtárban, a Katona József em lékház
ban, és a Korda K önyvkereskedésben kap
ható.

Emberáldozatok a XX. században

Mottó -Babits Mihály tói:
" A győzelem nekik fekete hintó, 
Mely holtakon és bénákon görög, 
Múló a mámor és a gyász örök."

Soha fájdalm asabb könyvet nem for
gattam  - em lékezett dr. Szécsi G ábor 
polgárm ester a V árosháza d íszterm é
ben novem ber 23-án m egrendezett ün
nepélyes könyvbem utatón. - Soha fáj
dalm asabb könyv nem  volt a kezem 
ben, m ert áldozatok ennek a könyvnek 
az alakjai. Bár zöm ében csak nevek és 
adatok, m ajd újból csak nevek és ada
tok, a könyv m égis sokkal több ennél. 
M ert benne van az anyák aggódó arca. 
Benne van az utolsó intés a fiúnak, a 
hadba indulónak. S benne van a fiatal 
katona állóképpé m erevüll pillantása, 
az ég utolsó, viharkék, lom bszegélyez
te szelete, am it még lá to tt... Ez a szá
zad tanított m eg bennünket igazán arra, 
hogy nem csak vesztesei, de m egannyi 
vétlen áldozata is van a háborúnak. 
Kecskem étnek m ég nincs m ásodik vi
lágháborús történelm i em lékm űve. Ezt 
az adósságot ígéretünkhöz híven 2001- 
ig pótoljuk. A ddig is legyen ez a könyv 
m em entó. Az a város, am elyik nem be
csüli m eg m últját, nem  em lékezik m eg 
elődeiről, hőseiről, nem tudja, m ilyen

értékek m ellett sodródik, az azt sem 
tudja, m errefelé vezet az útja. Ez a 
könyv segít nekünk m egérteni a m úl
tunkat. Segítség ahhoz, hogy hitet kap
junk  a jövő  építéséhez. Kívánom  Ö nök
nek, hogy ugyanazzal az élm énnyel ta 
lálkozzanak, am it én éreztem  a kézirat 
olvasásakor.

Részlet a könyvből:
1947 e le jén  k in ev eztek  o rv o ssá . 

Enyém  lett a férfi Belgyógyászat m el
lett a Fertőző és T üdőosztá ly ... én fer
tőtlenítettem  az üres vonatot. (Keletről 
áram lottak haza a hadifoglyok.) Sajnos 
m inden vonatról le kellett szednünk né
hány halottat, valam int egy-két m agá
val tehetetlen b e teg et... feladatköröm 
be került a hadifogságból hazatért, ká
rosodott egészségi állapotú hadifog
lyok. lesze re lt k a tonák  had irokkan t 
ügye is . ..  N aponta töm egesen kellett 
vizsgálnom  ilyen szem élyeket... A há
ború után évtizedeknek kellett eltelni, 
hogy m ásodik világháborús áldozata
inkról egyáltalán beszélhessünk.

- kada



A szociális gondoskodásról
Új lehetőségek a 

szociális gondol
kodásban és a fog
lalkoztatásban 
címmel szakmai 
konferenciát tartott 
Kecskeméten a 

Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Köz
pont a Szociális és Családügyi Minisztéri- 

g  um támogatásával.
Dr. Szemkeő Judit, a minisztérium poli

tikai államtitkára hangsúlyozta, a kor
mányzat elsődleges törekvései közé tarto
zik az aktív szociálpolitika megvalósítása 
a passzív szociális gondoskodás helyett. 
Mint mondta, munkavállalási lehetőséget 

: kell teremteni ahelyett, hogy a passzív el
látások rendszerét bővítenék. Megemlítet
te, hogy a kormány jövő évi tervei közé 
emelte a közmunkaprogramra szánt pénz
ügyi keret növelését. Részletesen kitért a 
kormányzat családtámogatási rendszeré
re, gondolva itt az alanyi jogon járó csalá
di pótlékra, a gyermekek után járó adó- 
kedvezményre és a kiegészítő családi pót
lékra.

Az államtitkár asszony kiemelte, hogy a 
szociális törvény módosításához minden
képpen az egyén oldaláról történő megkö
zelítésre kell figyelmet fordítani. Kisebb 

ff és bizonyos szempontból hátrányos hely
zetű területeken a szociális rendszer bőví
tése kapcsán gondosan kialakított falusi, 
községi gondnoki rendszerek létrehozásá
ra van szükség, amelyhez anyagi támoga
tást nyújthatna az állam. Dr. Szemkeő Ju
dit érintette az emberi alapjogok kérdését, 
kiemelve az éhező gyermekek helyzetét. 
Jövőre a kormány meghatározott keretfel- 

j§ tételek mellett céltámogatások formájá
ban szeretne segíteni a rászoruló gyerme- 

f kékén.
Ivanics István országgyűlési képviselő a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fel
adatairól, az önkormányzat által működte- 

* tett szociális intézményekről, valamint a 
szakosított ellátások megszervezésében és 
a foglalkoztatáspolitikában használt esz
közökről tartott előadást.

Ezt követően két település polgármeste
re ismertette a rendezvény résztvevőivel 

, az általa vezetett város szociális ellátó 
rendszerét, különös tekintettel a közhasz
nú, közcélú munkavégzésre. A kiskunfél
egyházi városvezető, Ficsor József emel
lett kitért a munkaügyi központtal közö
sen megvalósított illetve megvalósítás 
alatt álló rétegprogramokra. Megemlítette 
a fogyatékos munkanélküliekkel való fog
lalkozást, a pályakezdők prevenciós 
komplex programját, a tartós munkanél
küliek részére kidolgozott projektet, me
lyeknek alapvető célja a munkaerő-piacra 
történő reintegráció.

Szabó József, Apostag polgármesteic 
kivételes helyzetűnek jellemezte szűkebb 
pátriáját, hiszen az általa vezetett telepü
lésen egyetlen szociális segélyezett sincs, 
a településen mindenkinek tudnak vala
milyen munkát biztosítani.

Nagy Péter, a Lehetőség Kht. ügy\e/e- 
tője cége alakulásáról, tevékenységéi ol i 
folyamatos foglalkoztatásról, az ott dol
gozók képzéséről beszélt előadásab in 
megemlítve, hogy a közcélú munka mel 
lett közérdekű munkavégzéssel is foü  il 
koznak.

Patakiné Lacza Annamária, a Bács-Kis
kun Megyei Munkaügyi Központ Műnk i 
erő-piaci osztályának referense a munka- j  
ügyi központ és a civil szervezetek k ip 
csolatáról beszélt. Részletesen kitéil a 
munkaügyi központ által indított mentori §§ 
programokra, a civil szervezetekkel kiala
kított együttműködésre. Megemlítette 1 
azokat a kezdeményezéseket, amelyt k 1/ 
eddigi együttműködés keretein belül s/c 1 
veződtek, mint például a cigányság 1 Itt 
helyzetének javítását célzó kormánypi og- 
rammal kapcsolatos tanácskozás, civil ta
lálkozók, tranzitfoglalkoztatási konfi icn 
ciák. A munkaügyi központ minden olyan | |  
programot igyekszik támogatni, mellyel a | |  
munkanélküliek elhelyezkedési esélve 
növelhető, hangsúlyozta az előadó.

Csőszné Zelenák Katalin, a Magyar 1 1 

nya- és Falugondnoki Szövetség kép\ise- 
lője a falugondnokok jelentőségéről és 
feladatairól tartott előadást. Beszélt az el
ső falugondnokságok kialakulásáról, a a -  
lokról, a szolgálat mindennapos feladatai
ról.

Ebben az évben a Szociális és Család 
ügyi Minisztérium által a "Családbal al 
munkahely" cím elnyerésére kiírt pah 1- 
zaton egy kecskeméti vállalat bizomult 
az egyik legjobbnak. A cég képviselője, 
Bader Emese ismertette a konferencián a 
RÖSCH MODE Kft tevékenységét.

Nagyné Takács Ágnes, a Dél-Alföldi 
Teleházak Regionális Közhasznú Egyesü
let elnöke általánosságban vázolta fel a 
teleházak létrejöttét, működését. Egy mű
ködő teleház képviselőjeként Tóthné 
Frank Anikó a mindennapok történéseit, a 
teleházak létjogosultságát elemezte. 
Mindkét előadás alátámasztotta, hogy az 
aprófalvas térségekben a teleházaknak ki
magasló szerepük van a munkanélküliek 
képzésében.

A konferencia konklúziója: sok még a 
tennivaló, hogy a szociális ellátás rend
szere mindenki számára elérhető legyen.
A hatékony munkavégzés érdekében 
azonban fontos a különböző szervezetek 
együttműködése, kommunikációja. .

Ivicz Ágnes 
PR-referens I

Glatz Ferenc Kecskeméten
Novemberben Kecskeméten járt Glatz 

Ferenc, a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke. Az MTA Regionális Kuta
tások Központja Alföldi Tudományos 
Intézetének új kutatóhelyiségeit avatta 
fel, majd rendhagyó előadást tartott a 
regionális kutatási konferencián részt
vevő fiatal kutatóknak. Az oldott han
gulatú, személyes hangvételű beszélge
tés néhány tanulságos megjegyzését ér
demes a szélesebb közönséggel is megis
mertetni.

Iskoláiról szólva az A kadém ia elnöke 
m egjegyezte, hogy annak idején ő m ég - 
szegény család gyerm ekeként - olyan is
kolába járt, ahol a verseny az osztályte
rem ben dőlt el, nem a különórákon, vagy a 
szülők pénztárcájánál. Az oktatás ügye 
politikai kérdés, és éppen a politikai m eg
fontolások m iatt kellene átgondolni, hogy 
szabad-e a jelen leg  tapasztalható m érték
ben kiszolgáltatni a tanárokat a diákoknak 
és a szülőknek. U gyanakkor elhangzott a 
következő  a fo risz tikus m egjegyzés is: 
"Lehet, hogy a diáknak nincs igaza, de 
m indig a tanár a h ib ás ..." (Tehát legyen az 
oktatáspolitika akárm ilyen, a m egoldás 
m égis m indig a tanárok kezében van.) K i
em elkedően fontosnak tartja a szakoktatás 
m egújulását, színvonalának em elkedését, 
m ert a m unkaerő leépülési fo lyam atát csak 
a korszerű szakképzettség m egszerzésé
nek elősegítésével lehet m egállítani.

A  felsőoktatás töm egessé válásával kap
csolatban a hagyom ányos tanár-diák kap
csolat lazulását, a szem élyes kapcsolatok 
lehetőségének hiányát tartja a legnagyobb 
problém ának. A rendkívüli m értékű indi
vidualizálódás káros, mert, csak a szem é
lyes m unkakapcsolat révén lehet kiválasz
tani a legkiválóbbakat, akikből m unkatár
sak, ifjú kutatók, tudósok lehetnek.

A tudom ánynak nem a m indenkori poli
tikai rendszert, hanem  a társadalm at kell 
szolgálnia, s ezért kutatni is csak úgy érde
mes, ha vannak társadalm ilag használható 
eredm ények. A  kutatónak tisztában kell 
lennie a körülötte lévő világ gazdasági éle
tével, a társadalom  szükségleteivel, igé
nyeivel. Nem  az a cél, hogy sok könyvet 
jelentessünk meg, hanem , hogy jó  gondo
latok szülessenek a tudom ányos m űhe
lyekben. Ehhez pedig jó l kell irányítani a 
fiatalok m unkáját, nem  szabad őket hiába
való kutatásokkal terhelni.

Új, szintetizáló látásm ódra van szükség, 
ahol a szakm ához szorosan nem  tartozó te
vékenységek (film , színház, sport, szám í
tástechnika, kertkultúra) is segíthetik a 
szakm ai m unkát. Saját példáját idézve k i
fejtette, hogy szám ára a zongorázás vagy a 
zebegényi kert teraszos m űvelése is rend
szeres elfoglaltság, hiszen a szabadidő 
nem azonos a lustálkodással...

S ze rin te  a tu d o m án y terü le tek  m erev 
szétválasztása napjainkban m ár nem  vezet 
eredm ényre . K orunkban  új é rin tkezési 
kultúra van kibontakozóban, s ez alapve
tően átalakítja nem  csupán hétköznapi éle
tünket, de hatással van a tudom ányos köz
életre is. Új közösségképző erők, új tér
képződm ények jelennek  m eg (például az 
állam határokon átnyúló, nem zetállam i ke
retekben nehezen, vagy egyáltalán nem  
kezelhető kistérségek, régiók), s ezek tu 
dom ányos vizsgálata, feltárása m indany- 
nyiunk elem i érdeke. Ezen a területen van 
igazán  je le n tő sé g e  és leh e tő ség e  a 
regionalitásnak, a v idékfejlesztésnek, a vi
dék kutatásának, m ert ez a m unka hosszú 
távra szól.

Végül tudom ány és politika érzékeny vi
szonyáról esett szó. G latz Ferenc szerint a 
diktatúrákban m indig felértékelődik a tu

dom ány autonóm iája, de a politika nem 
csupán pártpolitikát jelent. Jelenlegi köz
életünk azonban elsősorban a pártpolitika 
terrénum a, de a tudom ány befolyásolhatja 
a politikusokat, s ráirányíthatja a figyel
m üket például az EU stratégia kérdéseire, 
vagy arra, hogy m ennyire érdem es odafi
gyelni m ás kultúrákra, országokra, s eset
leg tanulni tapasztalataikból. U gyanakkor 
a politika m eg is csúfolhatja  a tudom ányt 
(a bolsevizm us nem csupán a kom m uniz
mus sajátossága), így a tudom ány egyetlen 
előnyös stratégiája, ha m egpróbál egyenlő 
távolságot tartani a különböző pártpoliti
kai m egnyilvánulásoktól. Példaként em lí
tette a tervezett nagyszabású T isza-kuta- 
tást, ahol rem élhetőleg nem fordul m ajd 
elő a D una-ügyben évtizede tartó, a tudo
m ányos m egközelítéseket m egkérdőjelező 
politikai huzavona. H osszabb távon rem é
li, hogy a politikai elit szakm ai és kulturá
lis színvonala erősebb lesz, de ehhez ezen 
a téren is tanulásra és tanulóidőre van 
szükség. Az egész európai politikai elitre 
jellem ző  szürkeség kultusza helyett az 
egyéniségek kultuszára van szükség, ettől 
rem élhetjük az álta la  vázolt és tevőlegesen 
vállalt optim ista jövőkép  valóra válását.

H. Á.

Bolyais diákból - tanár lesz
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A minőség
Kis könyv jelent meg a közel

múltban a megyei pedagógiai 
intézet gondozásában. A szerző 
Krajcsovicz Ágnes igazgatóhe
lyettes. Mint azt a szerző említi 
is bevezetésében, az iskolákban 
a minőség biztosítása kikerülhe
tetlen. Krajcsovicz Ágnessel fel
mérésének eredményéről, ta
pasztalatairól beszélgettünk. 

Hányán mondtak véleményt?
- 270 kollégára terjedt ki a vizsgálat, a mintavétel dön

tően Bács-Kiskun megyében történt.
- Milyen a minőségbiztosítás megítélése a pedagó

gusok körében?
- Inkább negatívnak mondható a hozzáállásuk. Ez sze

mélyes, szubjektív tapasztalatukból ered. Pluszterhelés
nek érzik a feladatot, amely szerintük nem fizetődik ki, s 
csak nehezíti amúgy is méltatlan társadalmi helyzetüket.

- A pályán eltöltött idő - mit tapasztalt - befolyásol
ja a hozzáállást?

- Azt tapasztaltam, hogy a pályán töltött évek szinte 
ölik a pedagógusokból a motivációt, a nyitottságot és a 
megújulási képességet. Egy részüket az is jellemzi, hogy 
már képtelenek a változásra, a változtatásra. Aztán töb
ben idegenkednek is a pedagógus munka mérésétől.

- Hogyan összegezhetők a statisztikai adatok?
- Nagyon érdekesnek bizonyult a minőségbiztosítással 

kapcsolatos ismeretek foka: 4.7 %-uknak nincs fogalma 
erről, 24.7% csak hallomásból ismeri, 49.4% mondta, 
hogy vannak ugyan róla ismeretei, de nem pontosak. 14 
és fél százalékuk részt is vesz a munkahelyén a minőség- 
biztosítás előkészítésének folyamatában. Ismeri, de nem 
csinál semmit: 6.7%. Ugyancsak sokat mondó adatsort 
kaptam, amikor a minőségbiztosítással kapcsolatos véle
ményt kérdeztem: 13.3% egyáltalán nem ért vele egyet,
17% "alig", eléggé egyetért 39%, és teljesen egyetért ve
le: 30.6%. Nincs olyan intézményvezető, aki elutasítaná 
a minőségbiztosítást, szemben a.beosztottak 15.8%-val. 
Az igazgatók 40%-a teljes mértékben egyetért vele, ez a

biztosítása
beosztottaknál 28.8%. Aztán az is érdekes adat, hogy a 
középiskolák kétkedőbbek: 12.2% itt a teljes egyetértés 
mértéke, az általános iskoláknál ez 33.1%, az óvodák 
esetében a legmagasabb: 36.1%.

- Felmerült-e a minőség biztosításhoz adandó pénz 
felhasználásának mértéke, helye...

- A közoktatás állandó forráshiánnyal küzd. Ezt min
denki tudja. A válaszadók nagy többsége úgy vélte, hogy 
ott érdemes valami újba fogni, ahol erre központi támo
gatás használható fel.

- Volt a kérdések, illetve az állítások között egy 
olyan is, hogy "új munkahelyi kultúra kialakítását 
vonja magával" mindez.

- A válaszadók 68.6% elfogadja ezt az megállapítást. 
Valóban, a hangsúlyok áttevődnek az egyéni munkáról a 
csoportmunkára, az összehasonlíthatóság központi kate
góriává válik, s mindez átalakítja a személyi kapcsolato
kat is. Tényleg gyökeres szemléleti változással jár együtt 
a minőségbiztosítás bevezetése.

- Említette a "félelmet". Sokan igenis félnek attól, 
hogy kiderül, ki milyen színvonalon is dolgozik. Kell 
félnie a jó munkát végző pedagógusnak?

- Sokan igénylik, hogy pontos és megbízható paramé
terek mentén értékeljék a munkájukat. És végre össze
mérhetővé válnak egymással az intézmények is. Ezt 
egyébként 59.2% igenelte. Bíznak az egészséges ver
senyben. A döntő azonban, hogy a szubjektív megítélés 
helyett pontos követelmények mentén értékeljék munká
jukat. 70.2% mondott erre igent. Nagy igény mutatkozik 
pedagóguskörben, hogy a vezető személyes érzelmeitől 
és értékítéleteitől megszabadulva objektívabb kritériu
mok mentén értékeljék a pedagógus munkáját.

- Egészen biztos, gyarapodni fog a papírmunka is. 
Ezzel kapcsolatosan mi volt a tapasztalat?

- A minőségbiztosítás lényege, hogy dokumentált le
gyen. Kiindulópontja a dokumentumelemzés. Ez lesz az 
ára az előnyöknek, s ezzel a megkérdezettek tisztában 
vannak. Ok azok a "közkatonák", akik nélkül és elköte
lezettségük nélkül ez a nagyléptékű munka kivitelezhe
tetlen. K. I.

A továbbta
nulási időszak
ban több igaz
gató, szaktanár 
panaszkodik 
arról, hogy mi
lyen kevesen is 
választják a ta
nári pályát ma
napság tanítvá

nyaik közül. Csökkent is az utóbbi 
években a pedagógusképző intézmé
nyekbe jelentkezők száma. S valljuk 
be, még kevesebben jelentkeznek ide, 
akik élethivatásul is választják ezt a 
rögös, értékválságokkal küszködő, de 
nagyon szép pályát.

Októberben, a kecskeméti Bolyai Já
nos Gimnáziumban töltötte tanítási 
gyakorlati idejét Laczkó Erzsébet. 
1996-ban érettségizett ugyanitt, a "D" 
osztályban. Vizsgatanítása után beszél
gettünk vele.

- Miért ezt a pályát választotta?
- Erre a kérdésre könnyű és nehéz is 

válaszolnom. Könnyű, mert amióta 
csak az eszemet tudom, mindig is peda
gógusnak készültem. Az óvodában óvó 
néni szerettem volna lenni, általános is
kolásként tanítónő, majd tanárnő. El 
sem tudnám képzelni, hogy ne tanítsak, 
hogy ne találkozzam nap mint nap gye
rekekkel, diákokkal!

- Hol, milyen szakon tanul?
- A JATE-n tanulok magyar-német 

szakon. Nekem akkor is JATE marad, 
ha már "átkeresztelték" SZETE-re.

- Hogy-hogy a Bolyaiban töltötte a 
tanítási gyakorlatot?

- Egyszerűen csak vissza akartam jön
ni az én szeretett gimimbe, igaz, már 
nem "alkalmi látogatóként", hanem k i
csit hosszabb időre. A hospitálások (az 
óramegfigyelések) alatt még néha sike
rült bolyais diáknak érezni magam. S 
előfordult (őszintén bevallom), hogy 
nem "szakmai szemmel" figyeltem az 
órát, hanem diákszemmel: szorgosan 
jegyzeteltem én is az érdekességeket, a 
jó kis vázlatokat, no persze azzal az 
előre megfontolt szándékkal, hogy "el
lopom" a jó ötleteket, melyeket később 
talán, sőt biztosan fel tudok használni. 
De mégsem a jeles "100%-ossága" von
zott ide, hanem a légkör. Itt ismernek, 
tudják, ki vagyok, mire vagyok képes, 
és én meg azt tudom, hogy a szakveze
tő magyartanárom kritikája értő jellegű 
lesz, még ha egyszer-egyszer majd 
"fáj" is. Szóval - én épp onnan szeret
tem volna meríteni, ahonnan valójában 
kikerültem ezzel a "tanár akarok lenni" 
gondolattal.

- Milyen tapasztalatokat szerzett a 
tanítási gyakorlat alatt?

- A mostani, itteni tanítási élményeim 
még jobban megerősítették azt a "rög
eszmémet", hogy én tanárnak szület
tem. Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy semmi gondom-bajom nem volt, 
mert volt: ...

- A tanítási gyakorlat után hátra 
van még a diplomadolgozat megírá
sa, s annak megvédése, majd az ál
lamvizsga. Miből ír?

- Mindkét szakomon irodalomból. 
Németen a középkori német irodalom
ból, a középkori német epikából, a lo
vagi eposzokból.

- Hogyan tovább? Tervei?
- Először szeretném lassan beleásni 

magamat a szakdolgozati témáimba, 
majd valami zseniális irománnyal elő- 
állva leállamvizsgázni, és végezni. Már 
fárasztó ez a sok tanulás. Bár tudóm, 
vissza fogom én ezt még sírni! Szeret
nék egy picit pihenni, szeretnék egy na
gyon pirinyó fehér kutyust, s azzal ját
szani. Szeptembertől pedig tanítani 
akarok, persze, azt már élesben, ma
gyart és németet. Valamit szeretnék 
kezdeni még a művészettörténettel is.

Nincsenek világmegváltó és egetverő, 
óriási vágyaim és terveim, csak azt sze
retném, hogy szellemileg, lelkileg és 
testileg egészségesen, boldogan és har
monikusan élhessek, szeretvén a mun
kámat, a tanárságot. Szeretnék tenni va
lamit annak érdekében, hogy a gyere
kek ne gyűlöljék a helyesírást, hanem 
tudják! . De ezek még elég távoli ter
vek, vagy legalábbis távolinak tűnnek, 
mert jelenleg nincs időm ezzel foglal
kozni. Hát, körülbelül ennyi!

Ja, s még valami: egész közeli tervem 
és vágyam, hogy újra visszatérhessek a 
Bolyaiba tanítani, de akkor már néme
tet, a második félévben. A lehetőséget 
nagyon szépen köszönöm a gimnázi
umnak, az igazgató úrnak, szaktanára
imnak. Élek is ezzel a lehetőséggel, de 
visszaélni nem fogok vele - ígérem!

írta: Kovács István



Drágább ebéd. Az étkezési nyersanyag- 
norm ák és térítési díjak 12 százalékos 
em eléséről döntött a képviselőtestület no
vem ber 8-i ülésén. Az em elés következté
ben az általános iskolai ebéd térítési díja 
(áfa nélkül) 123 forint helyett 138, a kö
zépiskolai 139 helyett 156 forint lesz. 
U gyanilyen arányban em elkedik a bölcső
dei, napközis és kollégium i ellátások díja 
az önkorm ányzat intézm ényeiben. A szo
ciális b izottság nem tám ogatta az em elést. 
Probojáczné Túri É va (M SZP) hat száza
lékot javasolt, de ezt a képviselők nem fo
gadták el. K ovács Antal, a pénzügyi és 
költségvetési bizottság elnöke úgy vélte, 
folyam atosan ellenőrizni kell a m ennyisé
get és a m inőséget, és problém ák esetén 
fel kell bontani a szerződést a szolgáltató
val. H ertelendy László (Fidesz) indítvá
nyozta, a szociális bizottság készítsen ter
vet, hogyan segíthet az önkorm ányzat 
azoknak, akik ezt a szolgáltatást nem tud
ják  kifizetni. Az indítványt elfogadták. Az 
új díjak 2001. jan u ár 1-től érvényesek.

Gyalog és kerékpáron. Jövőre K ecske
m ét is csatlakozik az Európai Unió orszá
gaiban évente, szeptem ber végén tartott 
"V árosban autó nélkül" m ozgalom hoz. A 
"G épjárm űm entes Európa Nap"-on arra

ösztönzik m ajd a kecskem éti lakosokat, 
hogy töm egközlekedési eszközökön, gya
log vagy kerékpáron közlekedjenek, és 
hagyják otthon autóikat. A tervek szerint 
az A N TSZ szakem berei m érik m ajd a lég
szennyezettséget a városközpontban, és 
összehasonlítják m ás, nem gépjárm űm en
tes napok adataival. A K unság Volán já ra 
tain e napon ingyenesen lehet m ajd közle
kedni. A  sikeres lebonyolításhoz a G épjár
m űm entes Európa N apot szervező kom 
m unális és környezetvédelm i bizottság  
erőteljes kam pányt tervez.

form ában ősbem utató volt, és óriási sikert 
aratott. D ecem ber 9-én B udapesten , a 
T hália Színházban ism ét látható lesz az 
előadás, decem ber 15-16-án pedig G alánta 
városa hívta m eg a társulatot vendégsze
replésre. Az előadásban főszerepet vállal a 
K ecskem éti Szim fonikus Zenekar, őket a 
M usica Sacra Fesztivál m egnyitására is 
m eghívták M arosvásárhelyre. A fellépé
sek fedezetét a városi önkorm ányzat b izto
sítja, a T hália Színház-beli előadás költsé
geihez a M illennium i K orm ánybiztos H i
vatala is hozzájárul.

Partnerkapcsolatok. Farkas Zoltán, EU 
in tegrációs ügyekért fe le lős tanácsnok  
vesz részt decem ber 5-6-án az önkor
m ányzat képviseletében B rüsszelben azon 
a m unkaértekezleten, am elyet C oventry 
önkorm ányzata és a W arw ickshire-i gaz
dasági kam ara kezdem ényezett, s am elyre 
m eghívta m agyar, cseh és lengyel testvér- 
városait. C oventry eddig több sikeres uni
ós pályázatot készített, és a m egbeszélés 
célja, hogy e téren szerzett tapasztalatait, 
m unkam ódszereit, a brüsszeli adm iniszt
rációval m ár kiépített kapcsolatait m eg
ossza közép-európai partnereivel. A talál
kozón részt vesznek a Bács-K iskun M e
gyei K ereskedelm i és Iparkam ara képvise
lői is.

A Székelyfonó útra kel. A Kecskem éti 
Kodály Fesztivál nyitó rendezvényeként 
idén jún ius 8-án m utatta be a város gyer
m ekszereplőkkel Kodály Zoltán Székely
fonó cím ű m űvét, m ely ebben az előadási

Meghiúsult ingatlancsere. Nem  tám o
gatta a képviselőtestület az önkorm ányzat 
és a C ofinec H ungary K ft közötti, terve
zett ingatlancserét. A  képviselők közül 
többen úgy vélték, a város által felajánlott, 
az Ipari Park területén lévő ingatlan lénye
gesen többet ér, m int am ennyi az előszer
ződés-tervezetben szerepel. Hetényi Ist
ván (M IÉP) szerint így nem cseréről, in
kább a ján dékozásró l lehe tne  beszéln i. 
Szabó A ttila (SZÉK ) úgy vélte, az előszer
ződésben nem fogalm azták m eg egyértel
m űen  a C o fin ec  k ö te le ze ttsé g e it. A 
Cofinec a cserével m egszerzett ingatlanon 
új csom agolóanyag-gyártó bázist létesíte
ne, de arra nincs jogi lehetőség, hogy ezt a 
szerződés m egkötése után az önkorm ány
zat ki is kényszerítse, vélte a képviselő. 
Szentkirályi László (független) szerint az 
egész csere rendkívül hátrányos a város 
szám ára, hiszen az ipari parki ingatlanért 
egy gyakorlatilag forgalom képtelen, na
gyobbrészt erdő borította területet kapna.

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola fennállásának 90. évfordu
lójára rendezett ünnepségen részt vett Matolcsy György gazdasági minisz
ter is. Az ünnepség után közös sajtótájékoztatót tartott Szécsi Gábor pol
gármesterrel.

Mint Szécsi Gábor elmondta, elsősorban arról tárgyaltak a miniszterrel, 
a város távlati tervében szereplő elképzelések hogyan kapcsolódnak a Szé- 
chenyi-tervhez. Kiemelkedő jelentőségűnek nevezte a gyógyturizmust, 
amelyben Kecskemétnek óriási lehetőségei vannak. Az elképzelések sze
rint Kecskemétet 2002-ig gyógyközponttá szeretnék fejleszteni. A városi 
önkormányzat jövőre pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztériumhoz e 

, cél megvalósításának támogatására. A gyógycentrum a Szabadidőköz
pontban kapna helyet. A beruházáscsomag tartalmazza majd a fürdőléte
sítményeket, az infrastruktúrát valamint a kulturális lehetőségek bővítését. 
Az előbbi kettő kialakítása 1,1 milliárd forintba kerül.

A polgármester vélekedése szerint Kecskemétnek jó  esélyei vannak arra 
is, hogy kongresszusi központot építsen. Erre a célra az Aranyhomok Szál
lodát szemelték ki. Szécsi Gábor az ipari park bővítésének tervét is felvá
zolta. A város további területeket vásárolna, ahol nemcsak az alap-infrast
ruktúrát alakítanák ki, hanem logisztikai központot, raktárbázist, üzem
épületeket építenének, amelyeket a város bérbe adna. Az alap-infrastruk
túra kialakításához Kecskemét már támogatást nyert a Gazdasági Minisz
térium pályázatán.

Matolcsy György úgy fogalmazott: Kecskemét fejlődéséért a dicséret és 
dicsőség a város nagy fantáziájú és szorgalmas polgárait illeti. Kecskemét 
minta lehet más városok számára is. A fejlődés egyik forrása a hagyo
mány, mondta a miniszter, amelyre itt építenek, a másik a különleges 
adottságok, amelyekkel Kecskemét rendelkezik. A hírős város az elmúlt 
tíz évben bizonyította, hogy része az uniónak és a globalizációnak. Harma
dik forrásnak nevezte Matolcsy György a hitet önmagunkban. Az a város 
nyeri meg a XXI. századot, vélte a miniszter, amelyik mer nagyot álmod
ni. Kecskemét lakói erőt meríthetnek az elődökből, akik megmutatták az 
1867-1910-es nagy korszakban - amelyet Kada Elek neve is fémjelez -, ho
gyan lehet a homokon csodát csinálni.

A turizmus az utóbbi évek leggyorsabban fejlődő ágazata, hangsúlyozta 
a miniszter. A gyógyvízprogramot a kormány kiemelten támogatja, 2001- 
ben 10 milliárd, 2002-ben 12 milliárd forintot szánnak a  tervezett 6-10 
gyógy-központ kialakítására. Kecskemét ígéretes munkát tett le a kormány 
asztalára, mondta Matolcsy György, s a minisztérium maximálisan támo
gatja az elképzeléseket.

A Széchenyi-tervről szólva a gazdasági miniszter kifejtette: most áll úgy 
az ország pénzügyileg, gazdaságilag és lelkileg, amikor már előre lehet 
lépni. Aki az első két évben meg tudja ragadni a lehetőséget, az állami se
gítséget mondta Matolcsy György, az nyerhet.

KÉT HIPERTHERMIÁS KÉSZÜLÉK A GYÓGYÍTÁSBAN
December közepétől megkezdődhet - az Egészségügyi Tudomá

nyos Tanács engedélyével, országosan második intézményként - a 
kecskeméti Onkoradiológiai Központban két teljes, test 
hiperthermiás készülékkel a daganatos betegek kiegészítő kezelése. 
Tíz tumorféleség, kemoterápiás kezelése mellett évi Ötszáz (daganat 
típusonként ötven-ötven) fő kaphatja meg előzetes lista szerinti be
hívás után ezt a kezelést. A készülékeket (Szász András professzor 
találmányát) dr. Horváth Zsolt államtitkár, dr. Zombor Gábor fő
igazgató és dr. Szűcs Miklós főorvos sajtótájékoztatón mutatta be.
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A gazdasági minisztert kecske
méti látogatására elkísérte édes
apja, idősebb Matolcsy György is, 
aki a magyar rajzfilmgyártás 
egyik kiemelkedő személyisége. 
Őt kérdeztük a Matolcsy-család 
kecskeméti kötődéseiről.

- Szépapám , aki 1788-ban 
szü le te tt D eb recen b en , a 
XIX. század elején m egpá
lyázott Kecskem éten egy lel- 
készi állást, és itt teljesített 
szolgálatot 1815 és 1836 kö
zött. Itt nyugszik a városi 
köztem etőben, ahogyan drá
ga atyám  is. O 1922-ben o r
vosként szintén m egpályá
zott egy állást K ecskem éten, 
illetve az akkor szerveződő 
k ö zk ó rh áz  sz ü lé sze ti-n ő 
gyógyászati osztályát kellett 
m egszerveznie. A z úgyneve
zett C serepes-kórház főorvo
sa v o lt év ek en  k e resz tü l. 
Ezek a kötődéseink apai ág
ról. Anyai oldalról is ezer 
szál köti családunkat K ecs
k em éth ez . D édapám , id ő 
sebb B eretvás Pál építette a 
B eretvás Szállodát. N agy
apám  pedig éppen 150 éve itt 
született, és itt is halt meg 
1924-ben. Jóm agam  egészen 
é re ttség iig , sőt, m ég e lső  
éves jogakadém iai hallgató
ként is K ecskem éten éltem, 
1949-ig, am ikor is m egszün

tették a kecskem éti jog ak a
dém iát. Hadd m ondjam  el: 
1971-ben én kezdem ényez
tem , hogy lé tre jö jjö n  a 
Pannóniafilm  részeként az 
an im áció s s túd ió , am ely  
m ost m ár önálló vállalatként 
m űködik. Büszke vagyok er
re.

De nem csak az ősök révén 
kötődünk a városhoz, hiszen 
unokatestvéreim  élnek még 
itt, és m a is széles baráti kö
röm  van Kecskem éten. Hadd 
em lítsem  m eg Sándor Béla 
ügyvédet, Nagy G yörgy o r
vost és családjaikat, Sárközy 
István a lpolgárm ester urat, 
akit harm incöt éve ism erek. 
Szép em lékem , am ikor isko
laigazgatóként m eghívott, és 
alkalm at adott nekem , hogy 
újból m egism erjem  azt az is
kolát, ahol érettségiztem . S 
term észetesen  időről időre 
m eglátogatom  a rajzfilm  stú
diót, és eljövök az anim ációs 
fesztiválra. így  látom , hogy 
K ecskem ét gyönyörűen fe j
lődik. -m -

DÍSZÜNNEPSÉG
A Kada Elek Közgazdasági Szakközép- 

iskola ebben a tanévben három  jubileum ot 
ünnepel. Iskolánk jogelődje, a Felsőkeres
kedelm i Iskola 1910-ben alakult meg, az 
intézm ény tehát m ost 90 éves. Az iskola 
1985-ben vette fel Kada Elek nevét, aki 
akkori polgárm esterként az alapítók egy i
ke volt. A 15 éves névfelvétel m ellett ün
nepeljük m ég a V égzett D iákok Szövetsé
gének 10 éves újjáalakulását is.

Az idei ünnepségsorozat első k iem elke
dő esem énye volt a novem ber 10-i szim 
pózium , m elynek a városháza adott o tt
hont dr. Szécsi G ábor fővédnökségével. A 
polgárm ester köszöntőjében szép szavak
kal m éltatta az iskola m últját, eddigi tevé
k enységét. A d íszü n n ep ség  m egh ívo tt 
vendégei között volt dr. M atolcsy György 
gazdasági m iniszter is, aki kiem elte a köz- 
gazdasági oktatás helyét és szerepét a vá
ros életében. A nagy m últú m ezőváros ki
váló  p o lg á rm es te re in e k  (K ada  E lek , 
L estár Péter) m unkájáról elism erően szólt, 
s a Széchenyi-terv vonatkozásában előre
m utatott a város jövőbeli feladataira. Dr. 
Stark Antal, az Oktatási M inisztérium  he
lyettes állam titkára az oktatás helyzetének 
problém áiról, az előrelépés lehetőségeiről 
szólt. Dr. Sztanó Im re, a B udapesti G azda
sági Főiskola rektorhelyettese nagy tiszte
lettel és szeretettel em lékezett vissza volt 
iskolájára, büszkén szólt a K A DÁ-ban fo
lyó színvonalas oktató-nevelő m unkáról.

Az iskola ennek köszönheti a Pénzügyi és 
Szám viteli Főiskolával akkreditált pénz
ügyi szakügyintéző képzést.

Az ünnepséget dr. Kecskésné Dudás E r
zsébet jelenlegi igazgató nyitotta m eg, aki 
röviden taglalta a m últ és a jelen  eredm é
nyeit, nehézségeit, a jövő  feladatait. Az 
iskola 90 éves történetéről, hagyom ányai
ról Dudás Ede, a V égzett D iákok Szövet
ségének elnöke beszélt, az utolsó tíz évre 
pedig Tóth Im réné nyugdíjas igazgató te
kintett vissza. Iskolánk jelenlegi növendé
ke, T orgyik T ím ea m eleg szavakkal szólt 
szem élyes K A D A -s é lm ényeirő l, isko
lánkhoz fűződő érzéseiről.

Az ünnepség fényét em elte a volt és je 
lenlegi diákok, tanárok színvonalas kultúr
m űsora  (dr. K ovács H ubáné, V argáné 
Pulai Edina, C sík Luca), a Kodály Zoltán 
Á ltalános Iskola Aurin kórusának és a 
G A M F szim fonikus kam arazenekarának 
köszöntője.

Iskolánk diáksága és tantestülete ezúton 
köszöni m eg a város vezetésének, hogy le
hetővé tették e fontos jub ileum  m éltó 
m egünneplését. Köszönjük az iskola volt 
diákjainak, tanárainak, üzleti, gazdasági, 
oktatási partnereinek is, hogy m egtisztel
tek bennünket jelen lé tükkel és együtt ün
nepeltek velünk. M indenkit sok szeretettel 
várunk további jubileum i rendezvényeink
re is.

Ötvös Károly

VÁROSHÁZI ALAPÍTVÁNYOK
Kecskemét önkormányzata 1990 

óta több alapítvány létrehozásában, 
működtetésében vesz részt alapító
ként, illetve közreműködőként. Az 
elmúlt években létrehozott alapítvá
nyok jelenleg is működnek, közülük 
néhány kiemelten közhasznú.
Az önkormányzat által létreho

zott alapítványok
Városi Szociális Alapítvány. Induló 

vagyona 100 ezer forint volt, am ely az
óta 30 ezer forinttal és ingatlanvagyon- 
nal gyarapodott. Az alapítvány kurató
riu m án ak  e ln ö k e  M olnárné  G ondi 
Etelka. Célkitűzései m egvalósítását az 
alapítvány saját erőből és tám ogatá
sokból finanszírozza.

VADASKERT Természetvédelmi 
Alapítvány. Induló vagyona 6,5 m illió 
forint, valam int állóeszköz- és állatál
lomány, földterület. A kuratórium  e l
nöke dr. Fekete László. A V adasparkot 
korábban a Városgazdasági Kft m ű
ködtette, 1997-től a költségvetési tá
m ogatást közvetlenül az a lapítvány 
kapja. A park felújítását az önkor
m ányzat idén 20 m illió forinttal tám o
gatta, am elyről az alapítványnak el kell 
szám olnia.

Kecskemét Közbiztonságáért Köz- 
alapítvány. Induló vagyona 6 millió 
forint. 1999 júniusátó l kiem elten köz
hasznú. A kuratórium 'elnöke Lepsényi 
István. Az önkorm ányzat által biztosí
tott alapítói vagyon felhasználható ré
széből fedezi az alapítvány egyrészt a 
m űködési költségeket, m ásrészt a tulaj
donát képező 5 szem élygépkocsi üze
meltetését.

Kecskeméti Leskowsky Hangszer
gyűjtemény Közalapítvány. Alapítva 
1999-ben. A k u ra tó riu m  e ln ö k e  
Bátayné dr. M ácsai Anikó. Kiemelten 
közhasznú szervezet. Célja: kulturális 
tevékenység tám ogatása és kulturális 
örökség m egóvása. K iadásait alapvető
en három  forrásból fedezi: alapítói tá
m ogatásból, szponzori tám ogatásból és 
közhasznú tevékenység bevételéből. A 
G yűjtem ény 1999-ben 3500 látogatót 
fogadott, jegybevétele 335 ezer forint

volt. Szám os kiállítást és fesztivált 
szervezett m ind tavaly, mind 2000- 
ben.
Az önkormányzat közreműködé

sével létrehozott alapítványok
Közép-Európai Nemzetközi Egye

tem Alapítvány. A lapítva 1990-ben. 
Induló vagyona a R udolf laktanya és a 
hozzá tartozó terület, 2,5 m illió forint. 
A kuratórium  elnöke Szekeres István. 
K özhasznú szervezet 1998-tól. K ölt
ségvetési és egyéb tám ogatásban nem 
részesül, vállalkozási tevékenységének 
bevételéből tártja fenn magát. Teljes 
bevétele a területén lévő építm ények 
bérbeadásából szárm azik.

Bács-Kiskun Megyei Angol- 
Magyar Kisvállalkozási Alapítvány. 
Alapítva 1993-ban. Induló vagyona: 32 
m illió forint (ingatlanok és pénz). A 
kuratórium  elnöke Endre Sándor. Az 
alapítvány az Ipoly utcában inkubátor
házat m űködtet, 78 százalékos kihasz
náltsággal.

Kecskemét Város Bozsó Gyűjte
mény Alapítvány. Alapítva 1993-ban. 
K iem elten közhasznú, célja kulturális 
tevékenység, valam int kulturális ö rök
ség m egóvása. A kuratórium  elnöke 
ifj. Bozsó János. Az önkorm ányzat, az 
alapítói okiratban m egfogalm azottak
nak m egfelelően tám ogatásban részesí
ti az alapítványt. További bevétele kul
turális tevékenységből szárm azik. A 
bevételeket az épületegyüttes fenntar
tására, a látogatási lehetőség b iztosítá
sára fordítja. M últ évben 1 I ezer láto
gató kereste fel a Bozsó Gyűjtem ényt.

Bács-Kiskun Megye Közoktatásá
ért Közalapítvány. A lapítva 1997- 
bcn. Induló vagyona 2 m illió forint. 
1998-ban 97 m illió forintot, 1999-ben 
61 m illió forint tám ogatást kapott a 
központi költségvetésből, 2000-ben 40 
m illió forintot az O rszágos Szakképzé
si Tanácstól. A tám ogatásokat pályázat 
útján osztotta fel a m egye közoktatási 
intézm ényei között.

Az alapítványok kuratórium ainak és 
felügyelő bizottságainak tagjai m unká
ju kért nem  részesülnek díjazásban.

Tudomány a kórházünnepen
Hús/ éves fennállását ünnepli december 4-én a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Kórházának Nyíri úti tömbje. Az egész napos rendezvény jubileumi tudományos ta
nácskozással kezdődik a Tudomány és Technika Házában. A délelőtti referátumokat 
többek között Prof, Szűcs Attila,. Prof. Török László tartja, uléselnök Prof. Godó 
György. Ezt követően a kórház orvosai 36 előadást tartanak, ezek közül jónehányat 
hárman-négyen is jegyeznek. Az esti ünnepségen köszöntőt mond dr. Losoncz Mihály 
nyugalmazott főigazgató, majd kitüntetések átadására és ünnepi műsorra kerül sor.



Képviselőnők félidőben
Félidejéhez érkezett szeptem berben az 1998-ban kezdődött önkor

m ányzati ciklus. M ár lehet eredm ényekről, és m ég lehet tervekről be
szélni. Ezúttal a városi képviselőtestület négy tagját kértük beszélgetés
re. Azért éppen négyet, m ert a 33 fős kecskem éti közgyűlésben -sajnos, 
csak - ennyien vannak nők. M olnár Sándorné (M SZP) Hetényegyháza, 
dr. G om bás Tiborné (független) M áriaváros, Vargáné Dóka M argit (Fi- 
desz-M D F) A rpádváros egyéni képviselői, Probojáczné Túri Éva 
(M SZP) a szocialisták kom penzációs listájának képviselője. Retten, 
G om bás Tiborné és Probojáczné Túri Éva m ár a m ásodik ciklusban  
töltik be e tisztséget.

Interjúk elején illik bem utatni, kivel, kikkel folyik a beszélgetés. M eg 
is van a jegyzetekben kinek-kinek a szokásos, hivatalos "névjegye", 
m égsem  ezt választottuk. Talán többet m ond az a négy szem élyesebb  
hangú bem utatkozás, am elynek egy részét, a fontosabbat, a hölgyek új
ságírói kérdés nélkül m ondták el.

Köztér: Milyennek látják az el
telt két évet, mennyiben volt ered
ményes?

Gombás Tiborné (G. T.): A vá
lasztások előtt a kulturált környezet 
kialakítását hirdettem meg prog
ramként, ami a megfelelő utakat, 
járdákat, közvilágítást, a körzet tisz
tántartását jelenti. A Vágó utca- 
Füzes utca-Cserép utca tömb kiépí
tését tűztem ki célul, aminek első 
része volt tavaly a Vágó, idén a Fü
zes utca. Pályázati pénzből és váro
si önerőből, azaz költségvetési for
rásból sikerült megvalósítani, jövő
re a Kupa és Juhar utcák egy részét 
szeretném rendbe hozatni a csator
názás után. Részben már ott is sike
rült ez, ahol a lakossági önerőből 
megvalósított csatornázást követően 
az útburkolatot nem állították hely
re. A Máriavárosi iskolát leszigetel
ték, az óvodát kívül-belül rendbe 
hozták. Nagyon sokat számít az ot
tani emberek segítsége, ha felhívják 
a figyelmemet valamire, azonnal 
próbálok intézkedni. Gondos házi
asszony módjára igyekszem ezt a 
körzetet rendben tartani, teljesíteni, 
amit rám bíztak. Máriaváros fejlődő körzet, 
tíz éven belül az egyik legfelkapottabb vá
rosrész lesz, hiszen teljes közművel rendel
kezik, és közel van a városközponthoz. Saj
nos, elég mélyen fekvő terület, így a csapa
dékvíz elvezetése nagyon fontos feladat len
ne. Az elmúlt két évben a város egészét érin
tő gondokra is figyeltem. Ilyen a főtér re
konstrukciója. Ha sikerül m egvalósítani, 
Kecskemétnek lesz az egyik legszebb főtere 
az országban.

Probojáczné Túri Éva (P. T. É.): Az elő- 
. ző négy évben Rendőrfalu egyéni képviselő
je  voltam, most más városrészekre, a város 
egészére is figyelnem kell. Eredménynek te
kintem, hogy a ravatalozóban lévő áldatlan 
állapotokat megszüntették, miután szóvá tet
tem. Az uszoda előtti utat rendbe hozták. 
Eredmény, bár négy év óta dolgozunk rajta, 
de most fog beérni, a Rendőrfalu csatornázá
sa. Ellentétben Máriavárossal, a Rendőrfalu, 
ahol én lakom, a város legmostohább része, 
nemigen foglalkoztak vele se az elődeink, se 
a mostaniak. Most van remény rá, hogy a 
csatornázás elkészül, azt követően pedig az 
utak is. Az elmúlt ciklusban három képvise
lő összefogott a legelmaradottabb városré
szek csatornázásáért. Ez most megvalósul
hat. Sokat foglalkoztam az autóbusz közle
kedéssel, hol nagyobb, hol kisebb sikerrel. 
Az oktatási bizottság tagjaként próbáltam a 
kisebb iskolák, óvodák érdekeit képviselni, 
ezeknek soha nem volt megfelelő képvisele
te. Amit lehetett, megtettünk, bár én sem va
gyok teljesen elégedett. A főtér burkolata ka
tasztrofális állapotban van A kandeláberek 
nagyon szépek, de ettől még a burkolat nem 
javul meg. Ezt a következő két évben talán 
sikerül megoldani. Eredménynek tekintem 
még, ha valakinek segíteni tudtam. Nem pro
tekcióra gondolok, hanem a szó legneme
sebb értelmében segítségre. Ha lakossági be
jelentés érkezett hozzám, nem néztem, hogy 
én vagyok-e az egyéni képviselő, igyekez
tem segíteni.

Molnár Sándorné (M. S.): Amikor He
tényegyháza képviselője lettem, tisztában 
voltam vele, hogy nem lesz könnyű dolgom. 
Jól ism erem  a városrészt, 1986 óta a 
hetényegyházi önkormányzati kirendeltsé
gen dolgoztam, 1991-98 között vezetőjeként. 
Mióta Kecskemét városrészeként integrálták, 
azóta Hetényegyháza alvó város lett, fejlődé
se nem volt napi téma Kecskemét vezetése 
számára. Évek óta a legnagyobb, komoly 
költségvetési igényeket felvető probléma a

Molnár Sándorné 
Boldog házasságban 

élek, amelyben igazi társ 
és két csodálatos gyer
mek vesz körUl. Ok ad
ják azt a családi hátteret, 
amiben a képviselői 
munkám nehézségei után 
igazi békére találok. Ma
ximális támaszom a fér
jem, ő az a férfi, akinek 
határozottságára, józan helyzetértékelésére 
szükségem van, aki mindig visszabillent a rea
litások talajára. Nagyon sok feladat hárul egy 
képviselőre, a nap 24 órájából húszban mindig 
rendelkezésre kell állni. Nem tudnék ilyen nyu
godtan, kiegyensúlyozottan dolgozni, ha nem 
állna mögöttem egy ilyen család, és egy ilyen 
férj, akik szinte vigyáznak rám. 1982 óta va
gyok köztisztviselő, a szociális ágazatban dol
gozom a hetényegyházi Naplemente Idősklub 
vezetőjeként. Képviselőként minden erőmmel 
arra törekszem, hogy valóra váljanak azok a 
szép álmok, amelyeket Hetényegyháza lakosai
val megálmodtunk.

szilárd útburkolatok hiánya. Ötvenhét utcá
ból öt van ezzel ellátva. A szennyvízhálózat 
kiépítésére idén ISPA-pályázatot nyújtottunk 
be, december végén várható az eredmény. Ez 
lehetővé tenné az útburkolatok építését is a 
csatornázás után. Minél előbb kellene a csa
torna, mert a talajvíz-belvíz komoly gondot 
okoz a sok fúrott kút miatt. Úrihegyben több 
lakossági önerős közmű megépült, november 
végén kezdődik a nagy forgalmú Népdal ut
ca teljes szilárd burkolatának kiépítése, jövő 
év elején pedig az óvodától a Pajtás utcán át 
a Kossuth utcáig vezető szakaszé. Kilencven 
százalékban elkészült a temető ravatalozója, 
kisegítő épületeket emeltek, és egy teljesen 
új ravatalozó is épült. A Móricz Zsigmond 
Általános Iskola felújítására elkészültek a 

- tervek, a bővítésre benyújtottuk a költségve
tési koncepcióhoz az igényt. Ez 85-90 millió 
forintos beruházás lesz. Nagy eredménynek 
tartom, hogy sikerült az iskola költségvetési 
támogatását a többi, hasonló adottságú isko
láéval szinkronba hozni. Elkészült a város
rész központjának rendezési terve, a részön
kormányzat és jómagam közben járására a 
Szegedi Postaigazgatóság megkezdi a posta 
bővítését.

Vargáné Dóka Margit (V. D. M.): A két
év alatt sikerült kisebb helyi problémákat 
megoldani, mint a járdajavítás, játszóterek 
felújítása, parkápolás, a fák karbantartása, 
ami állandó gond. Nagy változás a Szenthá
romság temető rendbe hozása. A műemléki 
kápolna felújítása most folyik. Pillanatnyilag 
a temető nem működik, de szeretnénk műkö
dővé tenni. A Petőfi Sándor utcán a kispiacot 
sikerült rendezni, a Hunyadi János utcán a 
szennyvízcsatornát most építik. Az Ipoly ut
cára, remélhetőleg az elkövetkező két évben 
szilárd burkolat kerül. Gondot fordítok arra, 
hogy a körzetemben lévő iskolák gondjai 
megoldódjanak. Nagyon nagy probléma a 
Halasi úton az örömlányok jelenléte. Az ott 
lakókat zavarják, állandóak az ütközések. A 
polgármester úr ígéretet tett, hogy a városi 
főkapitánnyal egy megbeszélést szervez, ho
gyan tudnánk változtatni a helyzeten.

Köztér: Az egyéni képviselő hogyan tud
ja lemérni munkájának eredményességét, 
mi jelenti a sikert? Milyen visszajelzése
ket kapnak a választóktól?

P.T.É.: A sikert egészen apró dolgokon le
het lemérni. Ha sikerül elérni, hogy egy lám
pát felszereljenek, azt én sikernek értékelem. 
Kiugró sikerekről, mint például az, hogy egy 
körzetben iskola épült, senki nem tud beszá-

Vargáné Dóka 
Margit

Nekem két csa
ládom van, az 
egyik az igazi, a 
másik az egész
ségügy, ami na
gyon meghatá
rozza az élete
met. Ott is csak 
úgy lehet valamit 

elérni, ha figyelünk egymásra, egymás 
keze alá dolgozunk, és ugyanúgy fontos 
a nyugodt, őszinte légkör. Az igazi csa
ládunk nagyon összetartó, gyakran ösz- 
szejövünk: szüleim, testvéreim és a gye
rekeink. A szüléink már betegek, ez na
gyon fájdalmas, de erősíti az összetar
tást is. Húsz éve élek egyedül a - ma 
már felnőtt - lányommal. Jó a kapcsolat 
közöttünk, azok közé a fiatalok közé 
tartozik, akik fontosnak tartják a csalá
dot. Elég ellentmondásos körzet az 
enyém, nagyon sok a feladat Ennek 
örülök, mert szeretem ezt a munkát.

Probojáczné 
Túri Éva 

45-ös vagyok, 
nem titok. Van 
egy jó férjem, aki 
biztosítja azt a 
hátteret, amire 
szükség van ah
hoz, hogy a köz
életben dolgoz
hassak. Nagy fi

ammal és lányommal már nevelési 
gondjaim nincsenek, viszont van egy 
imádott unokám, akivel több időt sze
retnék tölteni. De erre még várni kell. 
Igazgatóként dolgozom a Damjanich 
János Általános Iskolában, ahonnan, 
úgy gondolom, két év múlva nyugdíjba 
megyek. Akkor majd több idő lesz az 
unokámra is. Ebben a ciklusban nem 
vagyok Rendőrfalu egyéni képviselője, 
mint korábban, de nem tagadom, ez a 
városrész áll legközelebb a szívemhez.

molni. Apró dolgok vannak, amiknek örülni 
kell. A lakosok hogyan reagálnak? Örülnek 
neki, aztán jönnek a következő kis problémá
val. Ők is rájöttek, hogy óriási dolgokat nem 
lehet kérni. Például milyen jó  lenne egy be
vásárlóközpont a körzetben. De ma már nem 
úgy van, hogy a tanács dönt és kiadja az uta
sítást.

M.S.: Aki közéleti funkciót tölt be, az iga
zán egyéni sikerről soha nem számolhat be. 
Az igazi siker soha nem egyéni, hanem a la
kosokkal közösen elért siker, mert itt közös
ségi munkáról van szó.

G .T.: Komoly sikert mindig az apróbb si
kerekből épít föl az ember. Minden ember 
valamilyen módon sikerorientált, hiszen ez 
adja a lendületet a következő munkához. Ne
kem például nagyon jó  érzés, ha kapok egy 
kétsoros levelet, egy rövid telefont. Körbe 
szoktam biciklizni a körzetemben, megállíta
nak: tessék nézni, milyen szépen rendbe hoz
ták, felújították, köszönjük. Ezek icipici si
kerek, icipici visszajelzések, de mégis továb
bi lendületet adnak.

V.D:M.: Az eredm ények nem mindig 
olyan látványosak, de nagyon jól esik, ha el
ismerik. Nagyon fontos az állandó kapcsolat 
az itt lakókkal. A fogadóóra csak szeletét 
mutatja a körzetnek, ezért én inkább azt vá
lasztottam, hogy kijárok. Van, aki meglepő
dik: hogy-hogy? Sok ismeretségre tettem így 
szert. A közvélemény úgy gondolja, az a jó  
képviselő, aki sokat szerepel a közgyűlése
ken. De megfigyeltem, hogy ezek a szereplé
sek olykor csak a lakosságnak szóló műso
rok, amit a tévé közvetít. Vitatkoznak, kifo
gásolnak, aztán szavazáskor megnyomják az 
igen gombot. Nem feltételezik a lakosokról, 
hogy átlátnak a szitán. De az emberek böl- 
csebbek. Tudják, hogy nem az a fontos, a ka
merák előtt ki mit mond, hanem, hogy mit 
tesz. Ha tapasztalnak változást, azt észreve
szik. Nagyon sok segítséget kapok a hivatal 
vezetőitől és a polgármestertől.

Köztér: Hogyan lehet összeegyeztetni az 
egyéni elképzeléseket a közgyűlési dönté
sekkel?

M .S.: Harminchármán vagyunk a testület
ben, nyilvánvalóan mindegyikünknek fontos 
az a városrész, amelynek egyéni képviselője. 
Mindenki meg akarja valósítani azokat a be
ruházásokat, amiket a körzetében fontosnak 
ítél. De nagyon jól tudjuk, és reálisan látni 
kell, hogy kompromisszumokra kényszerül 
minden egyéni képviselő, hiszen a város 
költségvetése nem bírná el, ha mindent meg 
akarnánk valósítani. Számomra az lenne a 
biztosíték, ha lenne egy több éves terv, 
amelyben konkrétan szerepelne, hogyan, mi
kor gondolják megvalósítani az általam és a 
többi képviselő által benyújtott, fontossági 
sorrendbe állított beruházásokat. Milyen táv
latok láthatók a megvalósításra. Most nem 
igazán látjuk, hogy ami az egyik évben elin
dul, az hogyan folytatódhat majd a követke
zőkben. Persze, ahhoz a mentalitáshoz, ami 
elismeri, ha egy városrész fejlődik, akkor az 
egész város rlyer, ahhoz még fel kell nőni.

Köztér: A közgyűlés hangneme olykor 
egészen személyeskedő, néha el is durvul. 
Ezt a szelídebb, kompromisszumokra job
ban hajló nők hogy viselik?

P.T.É.: Azt hiszem, ez a fajta hangnem 
ránk, nőkre nem jellemző.

M .S.: Inkább a férfiakra jellemző, hogy na
gyon határozottan kiállnak saját elképzelé
seik mellett, sokkal nehezebb meggyőzni 
őket egy másik álláspontról. Ilyenkor a bor

Gombás Tiborné 
Több mint harminc 

éve lakom a 
Máriavárosban, férjem 
ennek a városrésznek a 
háziorvosa. Majd' 
negyven éve élünk 
olyan házasságban, 
amilyet mindenkinek 
kívánok, aki a szívem
hez közel áll: gyerme

keimnek, unokáimnak. Férjem mindenben se
gít, támogat Két leányunk van, mindketten 
egyetemet végeztek, férjhez mentek. Csalá
dunk büszkesége, és szívünknek legkedvesebb 
a négy unoka. Jogtanácsosként, jogi iroda ve
zetőjeként dolgoztam, jelenleg egyéni ügyvéd 
vagyok. A második ciklusban vagyok 
Máriaváros képviselője, úgy érzem, az első 
négy évem eredményes volt, hiszen 1998-ban a 
legtöbb szavazatot kaptam. Szeretem ezt a vá
rosrészt, ahol lakom, és iparkodom jól ellátni 
a  képviselői feladatomat

zasztóan kemény, határozott férfiak össze
csapnak, ami aztán személyeskedésbe szo
kott torkollni. Mi nők, mint édesanyák és fe
leségek, megtanultuk azt a bizonyos alkal
mazkodást, és higgadtságot, ezeket a képes
ségeinket a közéletben is jól tudjuk kamatoz
tatni.

P .T .É .: Sajnos, hogy csak négyen vagyunk 
a testületben, mert ez nem képezi le a város 
összetételét. A pedagógusok többsége Kecs
keméten is nő, az oktatási bizottságban még
is egymagám vagyok. Legalább a külső ta
gok között lehetne több nő. így nagyon ne
héz a pedagógusok többségét képviselni. 
Nem a férfiakkal szemben, természetesen, de 
mégsem jó  ez az arányeltolódás. Az ország- 
gyűlésben 8 százalék a nők aránya, az északi 
államokban ez 35-50 százalék között van. A 
nők is hibásak egy kicsit, elismerem, nekik 
kellene kitörni. Mi azért szeretünk meghú
zódni a férfiak háta mögött.

V.D.M.< Jó lenne, ha több nő lenne a kép
viselőtestületben. Mert a férfihiúság, a presz
tízsharcok időnként tönkreteszik a közgyűlé
seket. Talán hatékonyabban működhetnénk, 
ha ezek a személyeskedések elmaradnának. 
Kedvességgel és udvariassággal többet lehet 
elérni. A női empátiára nagy szükség lenne a 
közéletben is. Sajnos, a nők többségéből vi
szont hiányzik a szakmai hiúság. Mindettől 
függetlenül a közgyűlésben van néhány kép
viselő, akiket a magam részéről nagyon be
csülök és tisztelek.

M .S.: A helyes arányt kellene megtalálni 
minden területen, ami valóban tükrözné a 
társadalm i viszonyokat. A kár a pozitív 
diszkriminációt is el tudom fogadni a nők ja 
vára, legalábbis eleinte. Mindenesetre már az 
nagy szó lenne, ha a férfitársadalom elismer
né, hogy igenis a nők vállán van a nagyobb 
teher.

G .T.: Addig talán már eljutottunk, hogy el
ismerik. Közgyűlésbeli férfitársaink védel
mére hadd mondjam el, a vitában azért tisz
teletben tartják, hogy nők vagyunk. Ilyenkor 
szelídül a hangnem.

Köztér: Visszatérve a képviselői munká
ra, mit szeretnének még - a legfontosabba
kat összefoglalva - a következő két évben 
megvalósítani?

G .T.: Befejezni az úthálózat kiépítését, ja 
vítani a közvilágítást, szeretném az iskola te
tőzetét rendbe hozatni. És tisztességgel elvé
gezni, ami a napi munkámban még adódik.

Ezenkívül szeretném elérni az uszoda felújí
tását. Remélem, elkészül a főtér rekonstruk
ciója, hiszen támogatást is elnyertünk erre a 
célra. A Cifrapalota felújításának szeretnék 
olyan lendületet adni, hogy a következő cik
lusban már ne lehessen leállítani. Gyereke
ink, unokáink úgy tudják élvezni, ahogy azt 
megálmodták, akik építették.

P.T.É.: Szeretném befejezni, amit elkezd
tünk, tehát a csatornázást. Kulturált környe
zetet teremteni a Rendőrfaluban, ami maga 
után vonná, hogy az emberek is jobban vi
gyázzanak a környezetükre. Négy intéz
mény, két iskola és óvoda tárgyi feltételeit 
kellene javítani ebben a körzetben. A Damja
nich Általános Iskola sportcsarnokának befe
jezését mindenképpen szeretném elérni. A 
millenniumi bizottságban elterveztük a város 
köztéri szobrainak felú jítását, rem élem , 
megvalósul. Talán az új sportcsarnok alap
kövét is le lehet tenni ebben a ciklusban. S 
talán a város intézményeinek felújítási ütem
terve is elkészül.

M.S.: Szeretném, ha az elmúlt két évben 
készült tervek megvalósulnának: elsősorban 
a csatornázás és az útburkolatok. Az iskola- 
bővítés valóra válna. Rendezhetnénk a vá
rosrész központját, ahol 2002-ben elhelyez
hetnénk Hetényegyháza jelképes szobrát. 
Szeretném a lakosságot megmozgatni, és 
erősíteni a közösségi tudatot, összetartozást a 

közös ünnepekkel is, mint amilyenek a 
farsangi, szüreti mulatságok.

V.D.M.: A jövőben meg kell oldani 
az Árpádvárosban a parkolók építését, 
zsúfolásig teltek a kocsibeállók. Sze
retném, ha a Bagi László utca és a 
Reile Géza utca közötti területet já t
szótérré alakítanák. Rendbe kell hozni 
a Lenin szobor helyét, rendezni a Ha
lasi utat. Nagyon bízom a temető to
vábbi épülésében-szépülésében is, hi
szen ez lélegző felület is egyben, s ép
pen ebben a zsúfolt városrészben ke
vés a zöldfelület. Legfontosabbnak 
tartom, hogy biztosítsuk a körzetben 
lakók viszonylagos nyugalmát és le
hető legkényelmesebb életfeltételeit. 
Ebben én közvetítő vagyok. Közös ál
munk képviselőtársaimmal: a főtér re
konstrukciója és a kiskörút megépülé
se.

Köztér: Közeleg a karácsony. Ki 
hogyan készül és ünnepel?

P.T .É .: Nálunk az ünnep családias, 
bensőséges. A karácsony mindig az 
én gondom, akkor vagyok boldog, ha 
mindenki számára van valami a fa 

alatt, általában olyan negyvenöt ajándékot 
szoktam készíteni. Karácsonykor az egyik 
szemem mindig nevet, a másik viszont sír, 
azok miatt, akik már nincsenek velünk. A ka
rácsony estét mindig együtt tölti a család. 
Szilveszterkor otthon leszünk, remélhetőleg 
a kisunokával.

V.D.M.: Az ünnepet nagy készülődés előzi 
meg. Öcsém éknél huszonketten összejö
vünk, unokákkal és dédunokákkal együtt. 
Minden évben megfogadjuk, hogy nem ve
szünk egymásnak ajándékot, mégis mindig 
meglepjük egymást valami aprósággal. Na
gyon szépek a karácsonyok, sok-sok éve 
együtt töltjük. Remélem még nagyon sokáig 
így lesz.

M.S.: Nekem a karácsony mindig a gye
rekkori égig érő fát, a frissen sült kalácsot, 
pulykát és édesanyám töltött káposztájának 
illatát idézi. Édesanyám haláláig a karácsony 
az igazi, boldog ünnepeket jelentette. Most 
már nekem kell betölteni az ő szerepét, és 
megteremteni ugyanazt a hangulatot, ha nem 
is lehet teljesen ugyanolyan, hiszen ő 
hiányzik... Eljönnek a testvéremék, édes
apám meglátogatjuk nagyszüleinket, és ‘f a 
gyon boldog, meghitt pillanatokat töltünk 
együtt. Nálunk a karácsony az összetartozás 
ünnepe. A szilvesztert mindig nagy családi
baráti társasággal töltjük. A gyerekek már 
elég nagyok, jöhetnek velünk. Olyan család 
vagyunk, hogy nem nagyon szeretünk egy
más nélkül menni sehová.

G .T.: Én már most készülődöm, ahogyan a 
róka tanította a Kishercegnek: ünneplőbe öl
töztetem a szívemet. Tervezem a karácsonyi 
menüt, az ajándékokat. Nagy család va
gyunk, szentestét mindig együtt töltjük, 16 
főre van terítve az asztal. Mennyezetig ér a 
karácsonyfa, aminek a hódolatát én gyerek
koromból hoztam. Gyertya ég rajta, mert a 
gyertya melegségét nem lehet technikával 
pótolni. Ezt a melegséget szeretném a gyere
keimnek átadni, s ők, remélem, továbbadják 
a saját gyerekeiknek. Minden karácsonyeste, 
az ima után azokra emlékezünk, akik már 
nincsenek velünk. A szilveszter már nem 

••ennyire szűkén családi ünnep. Négy uno
kámmal rendezzük a szilveszteri bulit. Ők is 
részt vesznek az előkészületekben, fel van 
lampionozva, díszítve az egész ház, mert, az 
embernek gyerekkorában kell megtanulni 
ünnepelni, készülni rá.

M. Á.



Meddig virágzik a vadkörtefa?
Élményeket kínált, színvonalas tanácsko

zásokra, cd-összeállítás kiadására teremtett 
alkalmat, a tizenhatodik népzenei találkozó.

Mégis azokkal kell egyetértenem, akiket a 
nyolcvanas évek elejétől aggaszt elhalványu
lása, a Vadkörtefa fehéret virágzik rendez
vénysorozattal 33 esztendeje vállalt célok el- 
hagyogatása.

A hatvanas években az évtized legjelentő
sebb kulturális kezdeményezésének minősí
tették a kecskeméti találkozóról, a legutóbbi
ról szinte tudomást sem vett az ország, Kecs
kemét is alig-alig. (Az egyik fővárosi napilap 
4 sort közölt a "szakmai tanácskozásról".)

Kecskemét folklór-központ?
Az első, varázslatos hangulatú megnyitóról 

főműsorban, élő adásban adott részleteket a 
Tv-híradó, külföldi szakemberek, érdeklő
dők jöttek saját költségükön Kecskemétre, 
addig ismeretlen nótafák, hangszeresek ne
vét ismerték meg a folytatásos rádióközvetí
tés révén.

Köszönet a több mint három évtizede elül
tetett "vadkörtefa" megóvásáért tartásáért 
Kecskemét önkormányzatának. Több hajda
nán erős ágának elsorvadása, lombkoronájá
nak megfogyatkozása, virágzatának elhalvá
nyulása (elmaradoztak a tanyai programok, 
a külföldi érdeklődők, az újságírók, a részt- • 
vevők nevét, a tanácskozásokat megörökítő 
szakmai kiadványok, kirekesztették az író
kat, zeneszerzőket). Ennél is nyugtalanítóbb 
az új hajtások elmaradása. Mindez aligha 
magyarázható az életmód változásokkal, a 
felgyorsult városiasodással 

E sorok írója egyre inkább úgy látja, hogy 
reálisan tartották lehetségesnek a hatvanas

évek közepén Kecskemét nemzetközi hírű, 
turistákat és kutatókat egyaránt vonzó folk
lór-központtá fejlesztését. Kecskemét a nép
zene, a népművészet olyan kisugárzó köz
pontja lehetett volna Kodály jegyében, mint 
W agner művészetéé Bayruth, Salzburg a 
Mozart muzsikáé, Velence a modern képző- 
művészeté. Az ezerkilencszázhatvanas évek 
elején még reálisan remélhető volt, hogy 
Kecskemét a folklór központként előbbre 
juthat a városok versenyében, kedvezően 
hathat a nemzeti tudatra, sokfelé meglobog
tathatja a város nevét, gazdagíthatja a tudo
mányt, a hazai közművelődést és a "tiszta 
forrás" megőrzésével a növelheti a megye- 
székhely sajnos gyenge turisztikai vonzere
jét.

Beszűkülés,” ebzárlat”
Hiba dolgozták ki szakemberek a népzenei 

találkozók szellemi, érzületi és anyagi gyara
podást, a közreműködők újabb és újabb kö
rének bevonását távlati programjának alapel
veit már 1964-ben, csak a zeneszerző halála 
után jöhettek össze először a századok lelkét 
kidaloló dudások, citerások, a folklórral el
gyűrűzött tudósok, költők.

A hatvanas évek elején a megyei pártveze
tők gyanús elem nek tekin tették  a 
zeneszerzőt.. Ezt tudva Méltó köszöntését 
80. születésnapján csak felsőbb telefonok 
hatására engedélyezték. Ezt tudva a városi 
tanács csak a megyei tanács elvi hozzájárulá
sával merte elfogadni az ünnepség tervét, 
Kodály felkérését a Katona szobor avatására, 
a Psalmus Hungaricus első kecskeméti be
mutatását, vébé-határozattal a megyei ta
náccsal fizettették ki az ünnepelt ebédjét.

Már az eddig legsikeresebb, legnépesebb,

ötödik, 1979-es találkozót összege
ző kiadvány sajnálkozott az új 
helyszínül kínálkozó intézmény 
"félszívvel teljesített közreműkö
dése miatt".

Később még több okkal sajnál
koztak a találkozókat kezdettől 
fogva óvó szeretettel figyelő hír
lapírók, rokonszenvezők. A Honis
meret 1988 őszi számában olvasha
tó interjú és összegezés szerzője 
szerint: "Valamiféle beszűkülést 
vettem észre. Hiányoltam a költői 
esteket, hiányoltam a város közön
séget, a főiskolásokat, a fiatalokat. 
Hiányoltam a plakátokat a város
ban, s meghívót a rendezvény előtt 
két nappal kaptam meg hiányoltam az ország 
érdeklődőit. De hogyan is jöttek volna, he 
senki sem tájékoztatta őket." Fodor András 
így kesergett a Petőfi Népe 1990. szeptember 
7.-i számában: "Az utóbbi időben azonban 
nemcsak az anyagi, hanem a kedélybázis 
megfogyatkozása is tapasztalható volt. Leg
utóbb durva politikai kicsinyességekként 
rontotta a légkört az írókra kimondott ebzár
lat. Változtatni kell ezen a szűkkeblűsé- 
gen.",

Elutasították a támogatókat
Ha az ideálisnál később is, ha modem pa- 

lántázók helyett ásóval-kapával 1967-ben (a 
cigányzenekari fesztiválra szánt pénz töredé
kéből, mégiscsak elültetett a facsemete 
gyorsan kizöldült, kilombosodott, ígéretes 
gyümölcsöket hozott. Az egyik népzenei ta
lálkoznak köszönhetően alapították meg a 
Naiv Festők Múzeumát, Bozay Attila itteni 
élményeinek hatására emelte a hangverseny
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Plakát 1967-ből

terem be a citerát, 
jö ttek  Erdélyből, a 
Felvidékről, a Vaj
daságból, Horvátor
szágból nótafák, 
hangszeresek Kecs
kemétre.

Mindezeket látva 
1970-ben országos 
intézmények igen je 
lentős, hosszú távú

Egy emlékezetes meghívó Berki Viola rajzával 1969-ből

siker S

T izenöt együttes részvételével országos néptánc fesztivál volt 
novem berben Szekszárdon. A kecskem éti kurázsi Táncm űhely 
négy év után ism ét elnyerte a M artin G yörgy N éptánc Szövetség 
nívódíját. A huszonhárom  tagú együttest elkísérte a Fabatka Z e
nekar és C sík János. A Bagi m ulatság cím ű produkciójukért B a

logh Ildikó és Fantoly G yula koreográfusi díjat kapott. A Kurázsi 
Táncm űhely lesz a házigazdája decem ber 8-án este az Erdei Fe
renc Á ltalános M űvelődési K özpontban rendezett "Apáról fiúra" 
cím ű néptáncestnek, am elyen négy erdély faluból tíz pár táncos 
m utatja be az autentikus m ozdulatokat és lépéseket.

Tócsni és történelem
- Lehet, hogy egy magyar háziasszony 

ösztökélésére fedezték fe l Amerikát. És 
nem 1492-ben, hanem évszázadokkal ko
rábban, tehát jóval Kolumbusz előtt! -

’közölte barátom, miközben tekintetét a 
söröspohárba mélyesztette. - Megint át 
kell írni a történelemkönyveket - tette 
hozzá depressziósán.

A barátom, hogy röviden bemutassam, 
történelemtanár. Harminc éve ismerem, 
de nem ez a legfőbb jellemzője. Pályafu
tása során megért néhány apró módosí
tást az élet tanítómesterét, a históriát il
letően, s az utóbbi időkben egyre nyo
mosabbá vált a hangulata. Fenti beje
lentése mégis váratlanul ért.

- Ha a viking Vörös Erikre gondolsz - 
kezdtem vigasztalni óvatosan -, az ő 
amerikai útjáról, úgy tudom, nincsenek 
bizonyítékok.

- Ki beszél Erikről! - emelte fö l elkín- 
zott tekintetét. - A krumpli, az itt a fő  rej
tély! Meg a tócsni!

Itt lett volna a pillanat, hogy megkér
dezzem, mit mond az orvosa, de időt seju 
hagyott rá, hanem elkezdte kiönteni a 
szívét (és ugyanazzal a lendülettel majd- 

< nem a sörét is).
- Úgy kezdődött, hogy bekapcsoltam a 

tévét és rákattintottam a kecskeméti csa

tornára. Valami vegyes műsor ment, ép
pen arról faggattak egy férfi szakácsot, 
miként tud ő középkori ételeket sütni-főz- 
ni. Hát bizony írásban kevés receptet 
hagytak ránk abból az időből - mondta a 
jóember -, de léteznek kiváló festmények, 
azokból ki lehet találni, mit ettek eleink. 
Nosza, el is kezdtek sebtiben főzőcskézni 
az elegáns, kosztümös riporternővel. 
Utóbbi igen helyesen sózott, simogatta 
tekintetével a sertéscsülköt, májat meg a 
csirkeszárnyat, bor sózott is, ha kellett, és 
úgy ütötte fe l a tojást, hogy közben el 
sem tartotta el a kisujját. Csak akkor 
kezdtem el nyugtalankodni, amikor elő
vették a krumplinyomót, mi több, tényleg 

főtt burgonyát raktak beléje. Ebből lesz a 
tócsni, mondó középkoriasan a szakács, 
én pedig elmenekültem otthonról, mert 
elegem lett a történelem folytonos kiiga
zításából. Nem elég, hogy nálunk már a 
középkorban ismerték a krumplit, de még 
a tócsnit is másképp csinálták!

- Ez igaz - hagytam rá. - De vajon mi
képp juthatott a derék szakács ilyen kor
szakos felfedezésre ?

- Csak az történhetett - ingatta fejét a 
barátom -, hogy valami középkori fest
ményt bevittek az élelmiszer vegyvizsgá
lóba, s megkértek egy asszisztenst, nézze

már meg, mi lehet a tál szélén az a bar
na pacni. Nos, ő lekapart belőle egy da
rabot, s rövidesen közölte: ez nem más, 
mint krumpli. De hogy krokett vagy 
tócsni, azt már nyilván ő sem tudta meg
állapítani, pedig a szőkék néha csodákra 
képesek. A rejtély persze ettől még rejtély 
marad: hogy került a tálra az a krumpli! 
És ettől megbolondulnak majd a történé
szek, találgatnak, teóriákat gyártanak, 
újraírják az egész középkort - de leg
alábbis a magyar vonatkozásait, munkát 
adva még a nyelvészeknek is, hogy vajon 
van-e köze a krampusz vagy a trampli 
szónak a krumplihoz.

- És szerinted mi az igazság?
- Igazság!? - jajdult fe l a barátom. - 

Talán valami ostoba háziasszony 7-800 
évvel ezelőtt lezavarta a férjét a sarki 
zöldségboltba egy kiló krumpliért, az a 
szerencsétlen meg elment egészen Ame
rikáig, mert közelebb nem talált. S ha ez 
igaz, akkor az új kontinenst is egy ma
gyar fedezte fel, csak éppen nem szólt ró
la, mert kapott volna otthon a fejére a 
csavargásért. Sose tudjuk meg, mi tör
tént - sóhajtotta a barátom, s rendelt még 
egy sört, mert nehéz az ilyesmit ép ésszel 
kibírni.

- atti -

anyagi, szervezési támogatás vállalására kö
telezték volna magukat, ha Kecskemét taná
csa elfogadja a népzenei találkozók számos 
szakember közreműködésével elkészített, a 
rendezvények időpontját, tematikáját elfoga
dó távlat tervét. Még a napirendről is leke
rült az ügy, a noha minimális anyagi elköte
lezettséggel járt volna. Emiatt Szövosz, a 
Kulturális Kapcsolatok Intézete nem tervez
hette költségvetésébe támogatását, a televí
zió nem számolhatott ezekkel távlati prog

ramjaik készítésekor, az Ibusz nem ajánlhat
ta külföldi partnereinek.a Kecskemét progra
mokat, más helyszínt kerestek a néprajzi fil
mek fesztiváljának.

A finn követségtől 1998 októberében ka
pott tájékoztató szerint az évente sorra kerü
lő kaustineni Főik music Festivalt legutóbb 
mintegy százezren látták-hallották. Három
ezer érdeklődő külföldről érkezett....

írta:
Heltai Nándor

A honfoglalók íjától az ikonig
November 16-a délelőtt 11 óra óta hazafia

sabb érzésekkel kattintok számítógépemen a 
szerkezetnek kívánságaimat továbbító iko
nokra. Ekkor, a TIT Hazai természettudósok 
a világban című rendezvényén tudtam meg 
dr. Rosta Istvánnak, a Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Karának intézetvezetőjének a ka
landozó magyarok íjától a számítógépekig 
ívelő előadásából, hogy egy magyar ember
nek köszönhető a komputer használatát for
radalmasító eljárás! A híres amerikai sziííci- 
umvölgyben kutató, Oxfordban tanszéket lé
tesítő és részben fenntartó Simonyi Károly 
professzor találta föl, irányításával dolgozták 
ki a világszerte százmilliók által használt 
zseniális módszert, a megvalósításához szük
séges technológiát. Bili Gates közvetlen 
munkatársa részben édesapja meghurcolása 
miatt távozott külföldre. (Az idősebb 
Simonyi Károly kutatóintézeti igazgatót 
1956 forradalmi októberében munkatársai 
kérésére vállalt tisztsége miatt eltávolították 
állásából, meghurcolták. A fizika történetét 
bemutató monográfiája ma is alapkönyvnek 
számít.)

E sorok írója szerint Európa fejlett térsége
ihez jóindulattal sem sorolható tájunkon élő 
vállalkozó szellemű, a majdnem lehetetlen
nel megbirkózó értelmiségieknek köszönhe
tően tarthattunk egyben-másban lépést a tu
domány fejlődésével, eredményeinek közna
pi hasznosításával. Parragh Gedeon, a refor
mátus kollégium már Jókai által megcsodált 
tanára például alig néhány év késéssel Kecs
keméten is bemutatatta Bell híres berlini kí
sérletét. A televíziózás a gazdasági, társadal
mi elzárkózás, elmaradottság miatt azonban 
csak negyedszázados késéssel honosodott 
meg nálunk a televíziózás. Dr. Háry József, a 
Kecskeméti Főiskola docense szemléletesen

vázolta föl az informatika történetét. Dr. 
Pozsgay Attila orvos-ezredesnél, a Repülő
kórház főigazgatójánál illetékesebbet aligha 
találhattak volna az űrkutatás magyar vonat
kozásainak ismertetésére. Napjainkban is ke
ringenek a kozmoszban hazai gyártmányú 
műszerek, értesülhettek a szputnylkokról ké
szített felvételekkel is szemléltetett előadás 
hallgatói. Látványos képsorokkal illusztrálta 
E. Kovács Zoltán, a Kecskeméti Planetárium 
felkészült és ügy buzgó igazgatója Az ősrob
banástól a kozmikus civilizációkig című elő
adását, amely kedvet csinált a planetárium 
meglátogatáshoz is.

Kevesek adománya a térlátás, és ezért so
kan nehezen tudják maguk elé képzelni az 
építész terv- rajzából készülő házukat, eldön
teni, hogy jó  kedvükre való helyen lesznek-e 
az ajtók, a homlokzat megfelel-e ízlésüknek. 
A 7. Dimenzió Építésziroda Kft. Mobilstudió 
Bács-Kiskun megyei kép-viselőjének jóvol
tából láthatták a résztvevők, hogy a számító
gép jóvoltából a rendelő vizuálisan is megis
merkedhet jövendő otthonával.

A millenniumi rendezvény közvetve-köz- 
vetlenül igazolta a bevezető előadásaiban el
hangzottakat. Valóban - mint erre dr. Szécsi 
Gábor polgármester jóízű adomával fölhívta 
a figyelmet -, a magyar kutatók népünk 
számarányánál nagyobb arányban vesznek 
részt a világ tudományos életében. Jól gon
dolta dr. Kuti István főiskolai docens, a ren
dezvény szervező bizottságának az elnöke: 
többet kellene tenni az eddigieknél tanintéze
teknek, kulturális intézményeknek, az írott és 
elektromos sajtónak nagyjaink megismerte
téséért. Ez a technikatörténeti, magyarságis
mereti újdonságokkal szolgáló színvonalas 
előadássorozat is nagyobb látogatottságot ér
demelt volna. H. N.

A Katona József Könyvtár ajánlója
December 1-9. Szervusz, tél! Zúzmarás téli 

óriásrejtvény megfejtése.
2. szombat: kiállítás Reich Károly munkáiból. 

Megtekinthető december 12-ig Csoportoknak 
előzetes egyeztetés után mesélő tárlatvezetést 
tartunk.

15 óra: meséről mesére Óvodások a könyvtár
ban.

5. kedd 15 óra: olvastatok ma már? Verses, 
mesés könyvajánló

7. csütörtök 10 óra: Kipp Kopp és barátai Be
szélgetés és játék Marék Veronika írónővel.

15.00 óra: Indulj el egy úton ... Irodalmi ba
rangolás Erdélyben.

17 óra: Kőkertben liliom. Vendégünk: Berecz 
András mese- és énekmondó.

8. péntek 10 óra: könyvtársasjáték megyei 
fordulója.

12. kedd 15 óra: meseországból jöttünk ... A 
kacsalábon forgó kastély lakóit mesével és dal
lal köszönti Fábián Éva, a Népművészet Ifjú 
Mestere.

16. szombat 17 óra: Kecskeméti Képzőművé
szeti Szabadiskola hallgatóinak kiállítása A tár
latot megnyitják az iskola tanárai: Bruncsák 
András, Patkós László, Vass-Eysen Ervin Meg
tekinthető december 23-áig, naponta 14-18 órá
ig-

19-30. Téli. nyomkereső Felfedező játék gye
rekeknek és szüleiknek.

A HÓNAP MŰALKOTÁSA Kricskovics 
Zsuzsa munkája megtekinthető a könyvtári ká
vézóban.

NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
Időszaki kiállítások:
Régi német hímzések és feldolgozásuk - 

december 9-ig
Családi délután: december 2-án (szomba

ton) 15-17 óráig karácsonyi szalmadíszek 
készítése

december 16-án (szombaton) 15-17 óráig 
karácsonyi készülődés

A múzeum 2001. januárjában zárva tart. «



MŰ—— Ü H i MlHfM

P S A L M U S
H U M Á N U S

A kecskeméti Kodály-iskola teljesítm é
nyei, kórusainak nemzetközi sikereire azt bi
zonyítják, hogy Bács-Kiskun megye székhe
lyén jó  talajba hullottak az alapító  
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta által ki
csíráztatott magvak. Dicséretükre legyen 
mondva az intézmény vezetői, tanulói rend
szeresen megkoszorúzzák iskolájuk létreho
zójának sírját, emléktábláját. A kormányzat, 
a város összefogásának, a tervező építész te
hetségének köszönhetően csodálatos környe
zetben tanulhatnak a Dózsa György úti tanin
tézetbe beiratkozottak. Országosan azonban 
kedvezőtlenebb a helyzet. Az ének-zenei 
tantervű iskolák száma évről-évre kevesebb. 
Ezért örvendetes és támogatandó a folyamat 
megállítását minden megnyilatkozás, intéz
kedés. Különösen azoknak fáj az énekkel-ze- 
nével is nevelő iskolák tanulócsoportok szá
mának csökkenése, akik saját tapasztalatból 
tudják, hogy milyen sokat köszönhetnek az 
énekes iskoláknak. Közéjük tartozik R. Ud
vari Katalin, aki már az első tanítási napon, 
1950. október 27-én az új új iskolatípus diák

jának tudhatta magát, egyike volt 1958. jú li
us 10-én az első ballagóknak. Úgy érezte, 
hogy tennie kell valamit az itt kapottak köz
kinccsé tételéért, annak a sok jónak, szépnek 
a viszonzásáért, amit a Kodály nevével jegy
zett módszertől, szellemiségtől és ettől az is
kolától kapott. Megkérdezte osztálytársait,

hogy felnőtt fejjel miként emlékeznek isko
lájukra, tanáraikra, pályaválasztásukat, bol
dogulásukat mennyire befolyásolta az ének- 
zeneis évek. Huszonhét végzős általános is
kolai osztálytársa közül 17-en szereztek fel
sőfokú diplomát, tízen ének-zenetanárként 
helyezkedtek el, volt, aki diplomata, volt, aki 
műszaki egyetem tanszékvezető professzora, 
volt, aki ezredes lett. Közreadta muzsikát ta
nuló tudósok (Glatz Ferenc, Hámori József, 
dr. Barkóczy Ilona), művészek, művész-ta
nárok (Karay József, Záborszky Kálmán, 
Palotás József) és mások az énekről, a zené
ről, mint az embernevelés, a jó  közérzet esz
közéről kialakított véleményét. Vizsgálódá
sait több mint 300 oldalas, számos dokumen
tumértékű felvétellel, facsimilével dúsított 
kötetben a Püski Kiadó jelentette meg. A 
könyv kecskeméti és budapesti bemutatója 
közül a fővárosi volt a látogatottabb, sikere
sebb bár itt is lelkes hangulatú volt az októ
beri könyvpremier. Ezt az iskolát oly nagyra 
becsülő zeneszerző közelgő száztizennyol
cadik születési évfordulójáig remélhetően ta
lálnak helyben is árusító helyet.

Lapzártakor szerzett értesüléseink szerint 
december 11 -én, az iskola barátainak Dömö
tör Zsuzsa karmester által szervezett gálaest
jén az érdeklődők a Kodály Iskolában meg
vásárolhatják a Psalmus Humánust.

H. N.

A*- Ü

Egy igazi születésnap

Tornai József új könyvéről
Kecskeméti vonatkozásai is vannak Tornai József 

I Leszálltam anyám öléből című könyvének. Egy he
lyütt a hajdani népzenei fesztiválokat idézi, másutt 
egy kilencvenes évek eleji irodalpii tanácskozást. A 
népzenei találkozók számára nem csupán azért vol
tak maradandóak, mert - amint írja is - itt ismerke
dett meg a Forrás című folyóirat akkori munkatár
saival, Hatvani Dániellel, Buda Ferenccel, Szekér 
Endrével, valamint a fafaragó Pólyák Ferenccel. 
Azért is, mert úgy vélte, olyan intézménnyé vagy 
mozgalommá vált a találkozó, "amely szinte egye
nes cáfolata volt az egzisztencialista kiszolgálta
tottságnak, a semmi heroikus pesszimizmusának". 
Azaz - hajói olvasom Tornait - közösségi élmény
nyel ajándékozta meg az évenkénti két-három nap 
a résztvevőket. S nem csak a szakmabelieket. Tor
nai emlékei szerint együtt voltak itt népi zenekarok, 
énekesek, zeneszerzők, zenetudósok - s költők. 
Sárosi Bálint. Bozay Attila mellett Csoóri Sándor, 
Fodor András, Takács Imre jelenlétét idézi. (Jó tud
ni, hogy ilyen együttlétei is voltak - ha csak a visz- 
szaemlékező tudatban is - a mára szétesett, előítéle
tek és - az akkoriakhoz képest most bonyolultabb - 
érdekharcok szabdalta szellemi életnek. Jó tudni, 
hogy akkor még volt mondanivalója az egyik mes
terség művelőjének a másik mesterség tudója szá
mára. S volt füle egyiknek a másik meghallására. 
Értették és becsülték egymást - a jelek szerint.)

E sorok írója is 1979-ben - mert a légszomj ide 
kergette egy másik városból - ilyen alkalommal 
hallotta először a költő Tornai Józsefet versét ol
vasni más költők, írók társaságában. Egész estét be
töltő irodalmi műsort rendeztek az Erdei művelődé
si központban - teltházas közönség előtt. A levegő
ben tapintható volt a várakozás, hogy kimondják 
helyettünk, amit akkoriban csak a metaforák sejtet
tek meg velünk. Anélkül, hogy a nosztalgia vinne, 
emlékszem jól: akkor még ereje volt a költői szó
nak. És hitele. Nem nyomta el a vérszomjas kíván
csiság, a szenzációéhség, amely a mai életet, a mai 
embert jellemzi. Ha csak nem volt az maga szenzá
ció, hogy néven neveztetett a kimondhatatlan!

Aztán hallottam a szerzőt rádióban, írói konferen
cián. Magával ragadóan beszélt egy alkalommal 
egy szerkesztőségi délutánon Baudelairerről és a 
francia szimbolistákról új fordításai ürügyén. En
nek nyomán hívtam tanítványaim közé is. A gimna
zisták élvezettel hallgatták szuggesztív előadását.

Amilyen sodró lendületű élőszóban, olyan eleve
nen hat írásmódja is önéletrajzi esszéjében. Talán a 
Kazinczy leveleiből egybeszerkesztett könyv, a 
Sophie volt önéletrajzi érdekeltségű mű legutoljára 
ilyen fogva tartó erejű számomra, mint amilyen 
most Tornaié. Regénytelen korszak terméke mind a 
kettő. Kazinczyé még előtte van a nagy regények 
korának, Tornaié pedig utána. Olyan űrt tölt be te
hát, amilyen a történelmet s az egyéni élettörténete
ket egybefoglaló, a teljes világ képzetét előhívó re
gényfolyamok hiányában keletkezett, keletkezik.

Tornai József írásának egyik rétegében arról az 
életről beszél, amelyet mi is, avagy elődeink végig
éltünk a negyvenes évektől a közelmúltig. Éltük fe
lemásságát, éltük borzalmait, éltük csak azért is 
szépségeit. Megismertük "a század csodáját": a 
szerző fogalmai szerint "a birodalom erőszak nél
küli felbomlását". Immár túl vagyunk a csalódás 
évein is; "elárultatás: ez lelt a közép-kelet-európai s 
egyben a magyar sors bélyegének a neve."

A szereplők többnyire az irodalmi élet ismert sze
mélyiségei s nők, a szerelmek. A vallomástevő 
szerző szellemi-lelki tájékozódását, útkereséseit

követhetjük nyomon. Ahogyan a közép-kelet-euró
pai értelmiségi tette a dolgát hol kívül igyekezvén 
maradni az eseményeken, hol a kezdeményező po
zíciójába helyezkedve. Tornai szerint valamiféle 
"laikus papság" szerepét betöltve, "a harmincéves 
vallásháborúval hitelét és nyomatékét vesztett ke
reszténységet pótolva".

"Egyetlen szükségszerű van az életedben: az, 
hogy úton vagy." Ezzel a mondattal indul az ön- és 
világértelmező emlékidézés. Térbeli és időbeli el
mozdulások története mellett vajóban feltárul előt
tünk a költő-író belső útja is. A lélek és a szellem 
útja önmagára eszmélésétől hetvenkettedik életévé
ig. Ahogyan a katolicizmustól monizmuson, vala
miféle immanens transzcendencián, panteizmuson, 
a szerelem filozófiáján-vallásán, egzisztencializ
muson, a "tragikus heroizmus és az abszurd elfoga
dásán", ősi, törzsi kultúrák megismerésén, metafi
zikai lázadáson át eljut a buddhizmus, a brahmaniz- 
mus tanításaiig. Önnön magától saját magáig. Mi
közben folytonos párbeszédet folytat Istennel. Nem 
a katolicizmuséval, hanem személyes istenével, aki 
egyre inkább kultúrák metszéspontján tűnik föl ál
landó keletkezésben. Ezalatt Tornai hatalmas mű- 
véltséganyagot görget maga előtt. Mindenekelőtt a 
filozófiában mozog otthonosan. S a költészetben, 
irodalomban. De vannak olvasmányai pszichológi
ából, néprajzból; történészektől,
szociológusoktól... Beszámol megvilágosodásait 
előidéző zenei élményekről, képzőművészeti kiállí
tásokról, utazásokról. Felold magában - s e  kötet ta
núsága szerint költészetében - mindent, ami köze
lebb viheti az emberi lény, a lét megértéséhez. 
Amiként költészete is filozofikus hajlamú, úgy az 
életrajz is át-átcsap filozófiai, esztétikai fejtegeté
sekbe. Személyességgel átitatott, esszéisztikus stí
lus az övé. "Esszé és önéletrajz" tehát, ahogyan - 
helytállóan - maga is meghatározza könyvének mű
faját.

Lapjain a gondolkodás drámája bontakozik ki 
előttünk. A gondolkodásé, amely által az ember 
kénytelen szembesülni a lét abszurditásával, a dol
gok paradox jellegével. A modern kor kiűzetés-él
ményével. Az örökre elveszített paradicsom fájdal
mával. A kötet mindezek mellett és felett a XX. 
századi férfi lelkiismereti drámája is. Azé a férfié, 
aki képtelen választani a házasság és az újra, ám 
mindig más iránt fellobbanó szerelem hívása kö
zött. S miközben elszakad a családjától, rendre el
hagyják szerelmei is. Nemcsak az emberi lét legna
gyobb ajándékaként, a teljes feltárulkozás és elfo
gadás misztériumaként, a teljes feloldódás transz
cendens élményeként tételeződik tehát a szerelem, 
hanem örök szenvedésként. S már-már valódiságát 
is csak akkor őrzi meg, ha tragikus, ha szenvedés is 
egyben.

"Életgyónás" ez valóban, ahogyan önéletrajzírói 
vállalkozását maga is minősíti a szerző. Személyes, 
mint a gyónás. És merészen, olykor a kíméletlensé
gig őszinte. Nagyobb bátorság és feltárulkozásra 
való hajlam kell hozzá, mint a költészethez. Aki itt 
beszél, pőrén áll előttünk. Nem védi semmi. A köl- j 
tői szerep sem. A lírai áttételesség sem. Itt most 
közvetlenül az esendő ember szól 
hozzánk. Amiként a nagy vallo
mástevő elődök tették.
Augustinus. Vagy az emlékiratíró 
Bethlen Kata, Bethlen Miklós.
Ezért zavarba ejtő, ezért megren
dítő olvasmány a költő új prózája.

Alföldy Dobozi Eszter

Híres emberek születésnapján köte
lező megemlékezések, koszorúzások, 
beszédek és egyéb protokolláris meg
mozdulások híreivel telik meg az új
ság. Az érintettek kötelezettségszerű 
meghívásoknak, bemutatkozásoknak 
tesznek eleget, majd mindenki meg
nyugszik: megint eltelt egy esztendő, 
méltó módon túlestünk az évfordulón. 
Könnyebb a helyzet a hangzatos dátu
moknál, csakhogy valaki születésének 
118. évfordulóját nem lehet kereknek 
tekinteni, nehéz pályázni valami kü
lönleges rendezvény támogatására.

Valami mégis különlegessé teszi az 
idén Kodály Zoltán közelgő születés
napját. Megjelentek a művei a színpa- 

, dón és hangversenyek pódi
umán, CD felvételek hirdetik 
Kecskemét város híres szü
löttének zeneszerzői mun
kásságát.

S mi más tehet emelkedet
tebbé egy ünnepet, mint az 
ünnepelt harsányságtól men
tes jelenléte azáltal, hogy 
szellemét művei által idéz
zük fel. November végén és 
december 6-án ismét színre 
kerül Kecskeméten a Szé

kely fonó, sőt - az önkormányzat tá
mogató döntése révén - december 9- 
én Budapesten, a Thália Színházban, 
15-én pedig Galántán adják elő a da
rabot.

*  * *

.Emellett szép csöndesen a boltokba 
került egy CD felvétel Kodály-dalla- 
mok Kecskemétről címmel. Az össze
állítás a millenniumi esztendő neveze
tes koncertjein készült felvételekből 
válogat, s egyúttal áttekintést ad a Ko
dály életmű egy-egy fontos te
rületéről is: dalok, zongorada
rabok, kórusművek mellett a 
Budavári Te Deum csendül fel 
a lemezen. Az előadók jórészt 
kecskeméti kötődésű szólisták 
és együttesek, a CD kiadója az 
Erdei Ferenc Művelődési Köz
pont és Művészeti Iskola, vala
mint a Kecskeméti Lapok Kft.
A közönség is köszöni a támo
gatóknak és a készítőknek, s 
ajánlja nem csupán a nevezetes 
évfordulókra, de az ünnepi 
ajándékozásra vagy az adventi, 
csendes hétköznapokra is. Hall
gassuk együtt, mert érdemes!

Az Angolkisasszonyok W ard M á
ria L eányg im názium a, Pedagógiai 
Szakközépiskolája és K ollégium a a 
m illennium i ünnepségek sorozatában 
és a Kodály Zoltán em léknapok kere
tében 2000. decem ber 18-án hétfőn 
és decem ber 19-én kedden 18 órai 
k ezd e tte l h an g v ersen y t ren d ez  a 
C zollner téri Szent Erzsébet tem p
lomban. Szokolay Sándor: M agyar 
karácsony c. kórusm űvét a gim názi
um énekkara és a Kecskem éti Szim 
fonikus Z enekar adja elő. M űvészeti 
vezetők: Pálinkásné Kocsó M ária és 
G erhát László karnagyok. A rendez- jj 
vény tám ogatója: Kecskem ét M egyei 
Jogú Város Ö nkorm ányzata A belé-

Ipés díjtalan, felajánlásokat köszönet
tel elfogadunk.

A Kodály Iskolában: decem ber 1 - 
2-3-án zajlik a Bach hegedűverseny, 
hazai és a K árpát-m edencében élő 
m agyar középiskolások és főiskolás
ok részvételével.

11 -én 19 óra: Adventi hangverseny 
-jó tékonyság i céllal a Kodály Iskolá-

)! ért Egyesület szervezésében
14-én 18 óra: A Kodály Iskola kó

rusainak bem utatója Kodály Zoltán 
tiszteletére. Helyszíne: a N agytem p
lom.

g § ■

Mit jelent Önnek ez a díj? litikai tendencia volt. hogy m inden m egyeszékhelyen ala-
E lsősorban nagy-nagy szívet m elen

gető öröm et, m eglepetést, erkölcsi e l
ism erést. Sajnos igen ritka, hogy egy 
pozíciójából leköszönt em bert évek 
m últán m ég m egbecsüljünk. Emberi 
gyengeségünk könnyen felejti a m úl
tat, az elődöket. Ez a díj m ost erre - 
szám om ra- cáfolat. Köszönöm  a "fel

terjesztőknek", az adom ányozóknak, hogy gondoltak rám.
Ön nem kecskeméti születésű.
Szarvas a kedves szülővárosom , de m ár több évtizede élek 

a "hírős városban". Középiskolai tanulm ányaim  során talál
koztam  kecskem éti diákokkal, akik a Kodály iskola legelső 
osztályában tanultak, s zenei felkészültségük alapján érez
tem, hogy Kecskem éten valam i nagyszerű dolog történik. 
V égzős főiskolai hallgatóként otthonában kerestem  fel 
N em esszeghy M árta igazgatónőt, aki szeretettel fogadott, 
örült a pályakezdő fiatal lelkesedésének, és am int álláshe
lyet tudott szerezni (1967) zongoratanárként alkalm azott.

1976-tól zenei igazgatóhelyettesként, 1988-1995-ig 
igazgatóként szolgálta az iskolát. Melyek voltak azok a 
célkitűzések, amelyek megvalósítására a leginkább 
büszke?

Nem  is célkitűzéseknek m ondanám , hanem  alázatos, tán
toríthatatlan elkötelezettségnek. Őrizni Kodály Zoltán szel
lemi örökségét, az 1973-ban elhunyt N em esszeghy M árta 
hitét, tisztelettel továbbvinni azokat az elért eredm ényeket, 
hagyom ányokat, hatalm as erőfeszítéseket, am elyeket e lő
deim , igazgatóim  - N em esszeghy M árta, Rozgonyi Éva és 
dr. Rom ány Pálné - m unkálkodása során születtek. Term é
szetesen m indig valam i többre törekedtünk, de voltak olyan 
nehéz évek, am elyek az iskola további fejlődését m eghatá
rozták, nagyon sok m unkát és gyönyörű eredm ényeket ad
tak. 1980-ban m inisztérium i utasításként kapta iskolánk a 
zenem űvészeti szakközépiskola létrehozását. Ez oktatáspo-

kuljanak hasonló intézm ények. 1981-ben indult az első év
folyam , tehetséges pályakezdő m űvésztanárokat alkalm az
tunk iskolánkban.

Mitói lett ilyen országosan elismert ez az iskolatípus
is?

Szerettük a gyerekeket, m ásodik otthonuk volt az iskola, 
szervezett volt az életük, nem  tanácsoltuk el őket az első 
kudarcnál, jó  hangszerek voltak, kiváló tanárok gondoskod
tak szakm ai fejlődésükről. Beköltöztünk a szám unkra fel
újított Ú jkollégium  épületébe. M icsoda változás! H angver
senyterem , orgona, új hangszerek, hangversenysorozatok, 
fiatal m űvésztanáraink szereplési lehetőségeinek a szerve
zése, m inden este k o n cert... A lig voltam  otthon. így telt el 
15 év.

1990-ben az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló 
törvény igen heves vitákat indukált a város polgárai és 
a tantestület tagjai között is.

Az egyház jogosan  kérte v issza épületeit. A rra kellett gon
dolnom , hogy minél jobb  körülm ények közé kerüljünk, h i
ányosságainkra m ost m egoldást találjanak. Szerencsére tá
m ogatónk több volt m int ellenzőnk, teljes szívükkel és 
szakm ai tudásukkal álltak m ellettünk önkorm ányzati veze
tők, ügyintézők, tervezők, építészek, lebonyolítók, kiv itele
zők, csak így épülhetett fel a XXL század iskolája, amely - 
bátran m ondhatjuk - E urópa büszkesége , a D ózsa G yörgy 
úti Kodály Iskola.

Hogyan telnek mostanság napjai?
Im m áron m ásodik éve - term észetesen a Kodály Iskolá

ban -zongoratanárként dolgozom . Tanítványaim tól, szüle
iktől annyi szeretetet, figyelm ességet kapok, am ely hétköz
napjaim at is boldoggá teszi. Anyaként és nagym am aként - 
tünem ényes Paulám  3 éves - m egpróbálok minél több időt 
szeretteim m el tölteni. Talán be tudom  pótolni azokat az 
időket, am elyeket iskolavezetőként családom tól távol töl
töttem . Tajti István

fef!
A Népi Iparművészeti Múzeum

ban december 16-ig látható az er
délyi Korondon máig élő taplófel
dolgozást bemutató, Sepsiszent- 
györgyről kölcsönzött kiállítás.

Felhívás! A kecskem éti iparosok 111 éves dalárdájának képviseletében írom e so- |  
rókát. Ezt a kórust elődeink 111 évvel ezelőtt hozták létre, részben m aguk kedvtelé- , 
sére, részben pedig, hogy bizonyítsák a m agyar ezen belül a kecskem éti iparosság 
kulturális érdeklődését. K órusunkat a Kodály Zoltán Vegyeskórust, Iparosdalárdát, 
hosszú éveken át a kecskem éti iparosok, m ajd a szövetkezetek tartották fenn. M a

✓ iií
m ar .alapítványként m űködik, pályázatok elnyerésével és tám ogatók segítségével. A 
kórus jelenlegi vezetőinek elhatározott szándéka, hogy utódaink m unkáját is e ne
m es szándék fogja m ajd m eghatározni. E célból keressük azokat a tám ogatókat, akik 
ebben a törekvésünkben segítségünkre lesznek, anyagi és erkölcsi tám ogatásukkal 
részt vállalnak célunk elérésében. T isztelettel a kórus vezetői és énekesei nevében:

Sági Károly kóruselnök
mmmmmmmmmmm ̂  m m $ mm m ̂



A XX. sz. kecskeméti tanúja
Néhány napja még délcegen róna a város 

utcáit minden délben, amikor kicsiny alu
mínium été lesével ebédért ment. Bár so
kan ismerik - látásból is mégis kevesen 
tudják, hogy néhány évtől eltekintve ez a 
szikár egyenes ember szinte egyidős a 
XX. századdal.

Beszélgetett Wcber Edével és parolázott 
Mussolinival. Átélte a nagy kecskeméti 
földrengést és látta a zsinagógát "része
gen” félrebilleni kupolájával. Megélte az 
I. világháború izgalmait és reszketett édes
apjáért amikor a terrorista lenin-fiúk túsz
ként elhurcolták. Tűrnie kellett a rúzsos 
ajkú román tiszt lakásukba való erőszakos 
beköltözését és az oláhok által elfoglalt 
város atrocitásait. Részt vett a II. világhá
borúban és internálták 3 gyermekével a 
Rákosi korszakban. Megcsodálta '56 ifjú 
hőseit, s megélte a "Nagy Testvér" és csat
lósai széthullását. Csak egy valamit hiá
nyol életéből: Csonka-Magyarország el
csatolt területeinek "hazatérését".

Dr. Fórián Szabó László 1909. novem
ber 26-án született Kecskeméten. Iskolai 
tanulmányait Pócsy Mária Jókai utcai ta
nodájában kezdte. Édesapja a magánisko
lát "üvegházi nevelésnek" vélelmezve. 
1918 őszén átíratta a zsinagóga udvarán 
volt Népiskolába.

Már fiatal gyermekként (majd pedig 40 
évvel később is), megtapasztalta a kom
munisták rémuralmát Kecskeméten, ami
kor édesapját mint bankigazgatót és a fel
sőház tagját túszként elhurcolták.

Az I. világháború és a kommün után 
helyreállt rendben - két bátyjával ellentét
ben. akik a piarista gimnáziumba jártak - 
édesapja őt a gyakorlatiasabb és moder
nebb Reáliskolába íratta, ahol a latin és a 
görög helyett a nyugati nyelveket tanul
hatta. melyek elsajátítása későbbi élete so
rán pályája meghatározójává vált. A Reál
iskola 1919-ben a Jókai utcában, a Piaris
ta rendházzal szemben volt. mely 1920- 
ban átköltözött az új reáliskolába, a mosta
ni Katona József Gimnáziumba, mely ad
dig első világháborús katonai célokat szol
gált. Itt tanára volt Hock János, akit balol
dali magatartása miatt eltávolítottak az is
kolából. (Hock. a katolikus pap ezt köve
tőn a gyászos-emlékű Károlyi Mihály híve 
lett. Szabadelvű nézetei miatt előbb emig
rálni volt kénytelen, majd börtönbüntetés
re ítélték.) Rajta kívül nevezetes kecske
méti tanítói voltak még itt Révész István a 
későbbi tábori püspök és rajztanára - a ré
gi Kecskemétet számtalan tusrajzával 
megörökítő - Irányi István.

1917-ig itt a Reáliskola növendéke, majd 
elkezdte külföldi tanulmányait a thüringiai 
Haubindában. Itt - az első világháborút 
követően - hihetetlen nyomorral találta

magát szemben. A novemberi fagyok be
álltáig a gyerekek a latyakos sár. a hideg 
és kemény föld alól kaparták ki a burgo
nyát. Velük együtt, sajátkezűig végezte a 
"begyűjtést", itt a településen egy kastély
ban lakó Coburg-Gothai herceg is. Az itte
ni étkezésre, a diákkosztra - amit a menzá- 
sok elképzelni sem tudnak - így emlékezik 
vissza Laci bácsi: "Reggeli: vizes kakaó, 
margarinos kenyérrel. Vasárnap kivétele
sen tejes kávét kaptunk. Ebédre általában 
egy híg levest és főtt krumplit adtak vala
milyen rántás nélküli főzelékkel. Uzson
nára zabpehely volt almapürévcl, este pe
dig hasonló az ebédhez, de leves nélkül. 
Hetente egyszer, vasárnap kaptunk húst. 
és egyszer, rendszerint pénteken herin- 
get."

1925-től ismét Kecskeméten tanul, a 
Hajnóczy Iván igazgatása alatti Felsőke
reskedelmi iskolában, amely a később 
megépüli Piarista Gimnázium helyén volt. 
1927 nyarán mint az iskola éltanulója és 
az önképzőkör elnöke, kitűnő credmény- 
nyel érettségizett.

Bátyjaihoz hasonlóan, akik közül Iván 
Londonban. Zoltán (a városszerte ismert 
fogorvos) Innsbruckban. László 
Lausanncba ment tanulmányait folytatni, 
majd - édesapja bőkezűsége folytán - 
Bécsbe került, az ottani Konzuli Akadémi
ára. ahol elsődlegesen nyelveket (német, 
francia, angol és szerb) és közgazdaság- 
tant tanult. Az Oricntalischc Akadcmie 
patinás palotájában a Boltzmann 
Gasseban egy olyan nemzetközi társaság
ba csöppent, ahol hemzsegtek a bárók és 
grófok, de ott volt a székely kereskedő és 
a pesti főrabbi fia is. Innen 1930-ban ki
tüntetéses diplomával tért haza Kecske
métre.

Másik diplomát eredményező tanulmá
nyait már közben 1927-ben elkezdte szü
lővárosában a Jogakadémián. Doktori 
disszertációjára Párizsban készült fel. Az 
Écolc de Droits mellé járt. a  Boulevard St. 
Gcrmaincn levő Dotation Camcgic Inté
zetbe. Innen hazatérve letette vizsgáit, s 
ezzel az áliamiudományok doktora lett.

1931 nyarán, két diplomával a zsebében 
sem tudott elhelyezkedni, ezért beállt ön
kéntesnek a Jászkun huszárokhoz. A tiszti 
vizsga letétele utáni történtekről így emlé
kezik Laci bácsi: "...hogy ne lógjak ott
hon. apám elhelyezett az elnöksége alatt 
álló helybeli Leszámítoló és Pénzváltó 
Bankban, amely Szokolay nagyapám ala
pítása volt. melynek székházát is Ő építet
te a Rákóczi úton. és ahol az ő .  mind pe
dig az Apám nevét emléktábla hirdeti." (A 
hatalmas márvány emléktábla ma is ott áll 
a Rákóczi utcai üzlet előterében.)

Az unalmas banktisztviselői állásból Fáy

főispán protekciójával került 1933 őszén 
Budapestre, a Külkereskedelmi Hivatalba. 
Innen - Winchklcr István kereskedelmi 
miniszterré történt kinevezésekor - rövid 
úton a minisztérium külkereskedelmi osz
tályára került.

a hozzá hasonlóan több nyelvet beszélő fi
atal tisztekkel együtt. Ezen a tanfolyamon 
kötött életre szóló barátságot, a kommu
nizmusban indexre telt íróval. Krxlolányi 
Jánossal.

Budapest ostromát családja körében egy 
budai pincében vészelte át. majd részt vett 
a főváros romeltakarítási munkálataiban. 
Feleségével. Runyai Soldos Malvinnal 
Kovács Sándor kecskeméti plébános, a ké
sőbbi szombathelyi püspök adta össze.

Nyelvtudását kihasználva azonnal Prá
gába küldték, ahol a csehekkel francia és 
német nyelven folytatott tárgyalásokat hús 
exportunkkal kapcsolatban.

A bécsi döntést követően bevonult csa- 
pattestéhez és részt vett a Felvidék és Kár
pátalja visszafoglalásában.

1939-ben. amikor gróf Teleky Pál mi
niszterelnök jóbarátját és profcsszortársál 
dr. Varga Józsefet nevezte ki kereskedel
mi miniszterré, dr. Fórián Szabó László az. 
új miniszter személyi titkára, legközvetle
nebb munkatársa lett. Számtalan alkalom
mal kísérte a minisztert Olaszországba 
és Németországba.

A Horthy Miklós kormányzó úr Őfőmél- 
tósága által Pécsett elhangzott békülékcny 
beszéde nyomán 1940-ben a jugoszlávok- 
kal is baráti kereskedelmi kapcsolatba ke
rültünk. Ennek eredményeként a sikeres 
tárgyalásokat követően Sztojadinovics 
szerb miniszterelnök a Szent Száva Rend 
IV. osztályú érdemkeres/.tjével tüntette ki 
dr. Fórián Szabó Lászlót.

A miniszterrel (későbbi násznagyával) 
telt olaszországi hivatalos útja során leg
nagyobb élménye XII. Piusznál és 
Dúcénál tett látogatásuk volt. ahol őszent
sége a pápa gyűrűjét érintette ajkával és 
kezet fogott vele Mussolini. Munkája elis
meréseként megkapta az olasz Korona- 
rend tiszti keresztjét és a német Sasrendet.

Ezek a kitüntetések "felszabadulásunk" 
után nagyban hozzájárultak a család inter
nálásához.

A több nyelven beszélő dr. Fórián Szabó 
Lászlót a Vkf.2. egyik tisztje. Koncz alez
redes kémclhárítási tanfolyamra vezényel
te. ahol kódolást, titkos iratok megfejtését, 
morzézást és nyelvi tárgyakat sajátított el.
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A háború végén hazatérve Kecskemétre, 
értesült arról, hogy édesapját dr. Szabó 
Ivánt (emléktáblája a  Batthyány u. 6. sz. 
ház falán látható) koholt vádak alapján há
borús bűnösként letartóztatták, s előbb 
börtönbe, majd megromlott egészségi álla
potára való tekintettel, az akkor kórház
ként működő Ferences kolostorba (ma 
Kodály Intézet) zárták.

A helyzet viszonylagos normalizálását 
követően dr. Fórián Szabó Lászlót áthe
lyezték a Rónay elvlárs vezetése alatt mű
ködő Kereskedelmi és Szövetkezetügyi 
Minisztériumba, ahol francia tudása miatt 
a békeközvetítés munkálataiba is bevon
ták. míg 1948-ban B listára nem került. 
1951 júniusában kitelepítették feleségével 
és három kicsiny gyermekével
Tiszaföldvárra. A több nyelvet beszélő, vi
láglátott ember ekkor a gyapot és répa be
takarításban. majd 1954-től ártézi fűz ki
termelésében vett részt. Tíz év 
kényszcrkitclepítés után térhettek haza 
Kecskemétre.

Dr. Fórián Szabó Zoltán 
az ősi házban, most tartal
mas élete emlékiratainak 
összeállításában dolgozik, 

írta : vitéz Tiszaugi- 
Szabó Tamás

A 18. század hetvenes éveinek legelején 
a besztercei piarista gimnáziumban össze
gyűltek. aligha sejtették, hogy művelődés
történeti érdemű esemény tanúi, amikor a 
bemutatott iskoladráma zenei betétjeként 
először hangzottak föl magyar népdalok a 
színpadon.

1793-ban tapsolhattak először honfitár
saink magyar operának (valójában énekes 
játéknak). Kasszasikert hozott a Pikko 
hertzeg. és Jutka Pcrzsi bemutatása kecs
keméti születésű Kelemen Lászlónak kö
szönhetően alakult Első Magyar Játékszíni 
Társaságnak.

Mészáros Ignác, az első magyar regény, 
a Kártigám második, pozsonyi kiadásá
hoz kottázva is közölte a főszereplő által 
énekelt dalokat. így cselekedett kéziratban 
fennmaradt elbeszéléskötetében is.

"Egyedül jószívűségből"
Egyetlen embernek, Szcrelemhegyi 

Liebenberger Andrásnak köszönhető a 
népdalok megszólaltatása, az első magyar 
énekes játék bemutatása, a dalok kompo
nálása A német származású. Kecskeméten 
letelepedett szűcsmester első házasságá
ból. 1762-ben született fia egyike műve
lődéstörténetünk méltatlanul feledett óriá
sainak, a magyar ugar termővé formálói
nak. az óraigazgatóknak.

Budán még a török zászlók lengedeztek, 
amikor, az Ur ezcrhatszázncgyvcncdik 
esztendejében a földre költözött Olimposz.

azaz opera gyönyörködtette a velencei San 
Cassiano színházban összcgyűlteket. 
Schikaneder szövegíró 1791-ben varázs- 
operától remélte a Thcatcr dér Wien meg
mentését az anyagi csődtől. Honunkban 
furcsán nézlek az első magyar játékszíni 
társaság tagjai 1793-ban Szcrelemhegyi 
Liebenberger Andrásra, aki muzsikát, 
éneklési javasolt a színpadra. Ugyan! Eitc 
még a virtuóz Lavotta János sem gondolt! 
Ha akadna is vállalkozó efféle próbálko
zásra. ugyan mivel lépne (cálrumi pódi
umra. hiszen nincsenek magyar, vagy 
nyelvünkre fordított zenés játékok, hasz
nálható hangszerek, éncktanító-mcsterek. 
Akadt aki "egyedül jószívűségből, minden 
jutalom nélkül” vállalt több emberre sza
bott munkát. (Sajnos 1794 őszén hiába 
kért Pest megyétől megélhetését is segítő, 
további nemzeti melódiák komponálását 
elősegítő "illő rendeléseket".)

"Az institutumnak kedvelője"
A kezdeményező a kecskeméti piaris

táknál szerezte, zenei jártasságát, színpadi 
készségét Holczcr József Adatok a kecs
keméti piarista gimnázium színjátszáshoz 
című. a Bács-Kiskun Megyei levéltár ki
adásában megjelent tanulmányából is tud
ható. hogy a kegyesrendiek pedagógiájá
ban meghatározó szerepe volt a drantati- 
kus játékoknak, a zenei nevelésnek. 
(András bátyjáról. Józsefről, az első ma
gyar bölcsészdoktorról, Széchenyi nevelő

jéről feljegyezték, hogy diákkorában kivá
lóan hegedült.)

A magyarul kiválóan beszélő 
Liebenberger Szcrelemhegyi néven 1793- 
ban csatlakozott Kelemen László társula
tához.

Munkára készen találta minden feladat. 
Harmincévesen volt szerelmes színész és 
tenorista. ha kellett kottát misolt. számít
hattak rá. ha szöveg magyarítására volt 
szükség, korrepetitorként segítette a 
kislétszámú zenekart, kottákat vlsárolt. 
énekmesteri teendőket vállalt, sőt súgó is 
volt. azaz a korabeli gyakorlat szerint 
szinte karmesterként irányította az éneke
set. komponált, verseket írt. A Pikkó. 
hetzeg bemutatása előtt 48 ív hangjegyet 
misolt. hatszor ment házhoz próbálni, két 
nagy. hat kis összpróbát tartott.

Egyebek között ő  alkalmazta magyar 
színpadra a lantosokat. A jó-tévő 
Szarándok. vagyis a tsörgő-sapka énekes 
játékot. A magokkal cl-hitetctt filozófuso
kat.

Mindezt ingyen, ritkán kisebb jutalomért 
vállalta, mert "az operákban tett és még te
endő játékaimért (a’mikor reám szükség 
lesz) nem kívánok fizetést, mert ezeket 
úgy tsclckszem. mint delcclans actor. azaz 
az institutumnak kedvelője."

Segély helyett jutalmat kapott Kecske
mét városától magyar zenés játékokat tar
talmazó könyve, kiadlsának támogatósát

kérő folyamodványára, tudható egy. 1800- 
ban készült tanácsülés jegyző-könyvéből.

"18  énekes játékokat készítetvén " 
"Szerelemhegyi, vagyis édes attyja itt 

laktától neveztetett Licbenbcrg a magyar 
nyelvnek gyarapítása és a jádzó társaság 
fenntarthatásának eszközlésére mintegy 
18 operákat, vagyis énekes komédiákat 
készílgetvén el. folyamodott alávaló sege
delméért. hogy azok nyomtatásban a világ 
eleibe bocsátássá kinek dicséretes igyeke- 
zése tekintetbe vétetvén s  az. hogy Hazafi 
és az. hogy ezen városból vette származá
sát. s hogy czélját elérhesse innen 20 ft 
ajánlhatott, melynek kifizetése Prcceptor 
úrnak egybe szignáltatik."

Feltehetően másutt még ennyit sem ka
pott. ezért kénytelen volt lemondani mű
veinek világ elé bocsátásáról.

Katonához hasonlóan ő is úgy látta, hogy 
"ha a madár látja, hogy hasztalan esik 
fütyürézésc. élelméről gondolkodik, és - 
elhallgat.” A drámaíró élete utolsó éveiben 
mind többet jövedelmező ügyvédi magán- 
gyakorlatot folytatott. Szcrelemhegyi 
Liebenberg a váci székeskáptalan szám
adó gazdatisztje lett az 1800-as évek ele
jén. Ott is halt meg özvegyemberként 
1826. január 11-én. életének 63. évében.

A magyar zenés játékok mindenes sáfár- 
áraként több figyelmet érdemelne az utó
kortól.

Heltai Nándor

Téli tárlat - magyar Szentek

KORONÁT AZ ERENY AD

A Téli Tárlat immár több évtizede a Bács- 
Kiskun megyei alkotók, majd a Műhely Művé
szeti Egyesület kétévente megrendezett tárlata, 
melyet az idén a Kecskeméti Képtár kezdemé
nyezésére a millennium tiszteletére 1000 év - 
magyar szentek címmel országos pályázattal is 
kiegészítettünk. E rövid ajánlóban elsősorban 
ez utóbbiról szeretnék szólni, azzal a nem tit
kolt céllal, hogy a Köztér nyilvánosságának 
segítségével talán még többen meglátogatják a 
Cifrapalota ezévi leglátványosabb kiállítását.

"A kiállítás témája a kortárs képző- és ipar
művészeknek kínál - műfaji és technikai meg
kötések nélküli - lehetőséget arra. hogy a mű
vészet sajátos eszközeivel mutassák be a ma
gyar szenteket, legendáikat, alakjukhoz kap
csolódó kultuszokat, szokásokat, tárgyakat. 
Azonban nemcsak a szentek tiszteletét, törté- ‘ 
netcit. ábrázolási hagyományait, a magyar tör
ténelemben betöltött szerepét kívánjuk bemu
tatni. hanem a nem láthatót, a nem megfogha
tó!. a magyar szentek alakjához, történeteihez 
fűződő érzéseket, gondolatokat, művészi kép
zeteket is. Reményeink szerint egyaránt szü
letnek a téma gazdag magyarországi művé
szettörténeti hagyományain alapuló művek, és 
olyan alkotások is, melyek formailag és tartal
milag is újítani kívánnak. Bár a katolikus egy
ház szentjeiről van szó. reményeink szerint a 
művészek vallisi hovatartozás nélkül tekinte
nek c témára mint művészi kihívásra."

Az idézet a pályázati kiírisból való. s mint 
ennek a kiállításnak az ötletadója, utólag be 
kell ismernem, a kitűzött célok csak részben 
valósultak meg. de mint egyfajta millenniumi 
helyzetjelentés, a tárlat megállja a helyét. Az 
országos merítésű tematikus pályázatra 96 al
kotó 201 darab alkotást (159 művet és soroza
tot) adott be. ebből a zsűri szigorúan szakmai 
alapon összesen 71 művész 138 darab alkotá
sát (96 művet és sorozatot) javasolt kiállítani. 
Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy a vá
logatás során néhány esetben engedtünk az el
veinkből, hiszen úgy véltük, hogy a minőségi 
szempontok mellett a továbblépés érdekében

n inéi szélesebb spektrumban kell bemutat- 
ink és érzékeltetnünk azt a mély válságot, 

n elyben a kortárs magyar keresztény, illetve 
;rcszlény tematikájú művészet jelenleg van. 
zcrencsére a továbblépés legkülönbözőbb 
nyaira (hagyománytisztelet és teljes meg- 

ú|ulásvágy vegyesen és a legkülönbözőbb 
njértékben) is láthattunk kiváló példákat (pl: 

s József; Ganezaugh Miklós; Hager Ritta; 
ováts Borbála; Mészáros István: Miklós Ár- 

p »d; Morelli Edit; Oleschcr Tamás), mely mű- 
v :kből kiderült az is. hogy arról a hagyomány- 
n >1. miszerint az elmúlt kétezer év képző- és 
i| >arművészet- 
é lek számos 
k emelkedő 
pillanata a ké
ri sz.lény művé- 
s '.et, a kcrcsz-
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c gy divatos 
"tódon manap- 
s íg eleve kon- 
'  ‘rvatívnak bé- 
I tegzen iko-

c  ? £ £ £  B i ' n r s  s i t  i -á s ' 10 
é « a  progresszív képző- és iparművészeti irá- 
n yok. törekvések összeházasítása.

A közönség és a szakma első reakciója min- 
' enesetre pozitív, ami köszönhető egyrészt a 
11 íűfajilag és technikailag rendkívül változatos, 
s látványosan megrendezhető anyagnak, más- 
1 Sszt azon kiváló műveknek melyek folyama- 
» >san élénk vitákat gerjesztenek a kiállítás 
i ícgtekintői között. Ezek közé tartozik például 

z egyik díjazott. Somogyi Győzőnek (a másik 
laskó Sándor, Kő Pál-rcminiszccnciákat hor
ozó alkotásaival) az Árpád-házi szenteket 
íint a középkori Rés Publica Christiana meg-

A  magyar
Jó helyre született Kecskemétre, aki tenni 

akart életében bármit is a köz javára. Mert itt le
hetett nagyot akarni, és csak nagyot akarni lehe
tett. mert igen-igen nehéz volt ezen a tájon 
aranyra váltani a homokot. Kecskeméten szüle
tett Kelemen László, az első magyar játékszíni 
társaság vezetője. 1792-ben csatlakozott társula
tához a szintén kecskeméti születésű Szerelem- 
hegyi Liebenberger András ( 1762-1825). aki ze
neszerzőként. karmesterként, korrepetitorként, 
balettmesterként, operaszövegek fordítójaként, s 
ha kellett kotlamásolóként is segítette az énekes 
játékok színrcvitelét. Már Pesten élve is a kecs
keméti tanács támogatását kérte magyar operák 
és énekes játékok kinyomtatásához. Kecskemé
ten született 1902 november 24-én Latabár Kál
mán. pár évvel később Mezei Mária... csakhogy 
Heltai Nándor előadásából a magyar zenés szín
játszás gyökereinek kecskeméti vonatkozásait 
említsem. November 16-án a TIT Megyei Egye
sületének székházában került sor a címben jel
zett előadássorozatra, melynek előadói sorában 
tisztelhettük Szalay Károly József Attila-díjas 
írót. esztétát, dr. Bécsy Tamás professzort. 
Gajdó Tamás egyetemi docenst és Bodolay Gé
za színidircktort. Érdemes szélesebb pillantást 
vetni erre a korra - kezdte előadását Heltai Nán
dor. - Az 1780-as évek végén II. József orosz

ú
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A. Varga Imre: Stabat M ater
teremtőit 20 képből álló ikonosztázként be
mutató sorozata. Kazinczy Gábor szándéka 
szerint gondolattársításokra serkentő me
chanikus szentjei. Drozsnyik István robot- 
szentjei. Benkő Viktor sajátos Kárpát-me
dencei országjelentése, illetve S/iráki Kata
lin lakástextíliái (párna, dekorációs drapé
ria). melyeken egy Szent Istvánhoz kötődő 
történeti motívumot dolgozott fel.

Mindenesetre a kiállítást egyfajta előzetes
nek is tekintjük, hiszen a felhívásunkra ér
kezett nagyszámú jelentkezés, a kiállítás és 

a téma iránti felfokozott érdeklődés arra ösztö
nöznek minket, hogy 2002-től kezdve a Kecs
keméti Képtár keretein belül elindítsuk a - je 
lenlegi munkacímén - "Kortárs Keresztény 
Ikonográfiái Biennálél". Terveink szerint a 
minden páros év őszín megrendezett tárlato
kon a keresztény ikonográfia cgy-cgy szeletét 
dolgoznánk föl. 2002-ben indításképpen ter
mészetesen a legnépszerűbb és egyben legje
lentősebb szimbólum és téma: a kereszt és a 
Keresztrefeszítés kerülhetne tárlatunkon a 
szakma és a közönség elé.

ifj. Gyergyádesz László

Jeleníts István piarista egyetemi tanár, 
teológus és jeles közéleti gondolkodó a 
"Piaristák a  magyar színjátszásban" cí
m ű kiállítás megnyitása alkalmából ta r
tott előadást a kegyesrendi gimnázium 
dísztermében. Megnyitójában a színját
szásnak a nevelésben és a  személyiség 
kiteljesedésében betöltött szerepéről, a 
szó hitelességéről és a  színház igazi hiva
tásáról szólt, elemezve a piarista szelle
mi műhelynek a  magyar irodalomra és 
színjátszásra gyakorolt hatását. Meg
nyitó után a  gimnázium patinás, köny
vekkel zsúfolt igazgatói irodájában kér
deztem életéről, hivatásáról.

Édesapám a kecskeméti Piarista Gimná
ziumba járt. majd az itteni Jogi Akadémián 
végzett és itt ismerte meg édesanyámul is. 
Amikor Trianon miatt átrajzolták az or
szághatárokat. szüleim Berettyóújfalura 
költöztek. A csonka Bihar megyének 
ugyanis nagyobb város hiányában Berety- 
tyóújfalu lett a székhelye. Ott születtem 
1932 december 16-án. A történelem azon
ban a mi családunkat is sodorta magával, 
így Észak-Erdély visszacsatolásakor 1941- 
ben Nagyváradra kerültünk, a II. világhá
ború után pedig Pestre. Édesapám nyom
dokain haladva én is a piaristákhoz kerül
tem. Nagy öröm volt bennem, amikor ta
pasztaltam. hogy diáktársaimat korrepetál
va könnyen és érthetően tudtam ismerete
ket átadni. Ott született meg bennem egy 
életre szólóan a tanári hivatás. A világ át
rendeződésével. a polgári lét összeomlásá
val. amely a családunkat is érintette, még 
inkább megérintett a hit és úgy éreztem, 
hogy a piarista rendben van a helyem. Az 
egyházi iskolák államosítását követően a 
diákok összetartó felelőssége is ezt erősí
tette bennem. 1955-ben diplomáztam az 
ELTE Bölcsészettudományi Karán és ak
kor léptem be a piarista rendbe. Ezután a 
Hittudományi Akadémia következett, ahol 
1959-ben teológiából doktoráltam és eb
ben az évben szenteltek pappá.

Piarista tanárként 1959-ben Kecske
méten kezdte pályáját. Mi vonzotta ide?

1951-ben nyolc gimnáziumot vissza ka
pott a katolikus egyház, kettőt a piarista 
rend. egyet Pesten, egyel pedig Kecskemé
ten. Bár ma is ott élek, soha nem tartottam 
magam pestinek. Erősen éllek bennem 
szüleim kecskeméti élményei a városról, 
az iskolákról és úgy éreztem Kecskemétre 
hazajövök.

Olvastam valahol egy elgondolkodtató 
piarista jelmondatot, mely szerint az er
kölcs magasabb rendű, mint a  tudás. 
Hogyan lehetne összefoglalni azokat a 
nevelési elveket, melyek a kegyesrendi 
gimnáziumot jellemzik?

A jelmondat gondolata a rend alapítójá
tól. Kalazanci Szent Józseftől származik és 
eredetiben így szól: "A tudás ékesít, de ko
ronát az erény ad". Az iskola tehát nem 
csak tudási kell. hogy adjon. A tudás mel
lett a nevelés hármas alappillére az erkölcs, 
a teljes személyiség és a közösségi tapasz

zenés színjátszásról
s/ ^vétségben folytatott törökellenes hadjáratai 

ibb adókkal sújtották Kecskemétet is. A nél- 
lözés ellenére mégis új polgári szellem volt 
ilakulóhan: 1786-ban nevezik ki Kccskemé- 
a köz szolgálatára az első sebészorvost (ko- 

rajxdi szóhasználattal physicus). majd a követ- 
ző évben egy belgyógyászt is (chirurgus). 

N így lépés ez. hiszen korábban kizárólag javas- 
«s szonyok végeztek gyógyító tevékenységet a 
v; rosban. 1789-ben elkészítik a Nagytemplom 
m árvány kapuját. Tanácsi határozatra a város 
ói áját áthelyezik a ferencesek templomáról a pi
ai sta templomra. Felépül az első kétemeletes 
K z a reformátusok épületének bővítésével. A 
le jlődő mezőváros már a tizennyolcadik század- 
b: n megkezdi a földesúri jogok egyszerre, kész- 
P< nzzcl történő megváltását. Ezzel az anyagi 
öi .állóság elnyerésének útjára lép. Korát is meg
él őzve (!) saját erejével és anyagi áldozatával 
m cgteremti azt a helyzetet, amelyet a földesúri 
s/ olgáltatások alóli teljes mentességgel 1848 is 
ni cghozott volna a számára. A katolikus elemi 
is cola megépítését követően már 1754-től meg- 
" flt a piaristák hatosztályos gimnáziuma, ahol 
N r a tanítás nyelve még a latin volt. különös fi- 
8 elmet fordítottak a magyar nyelv ápolására is. 
Ji les színműírók is tanítottak a gimnáziumban, 
al iol kezdettől tanítottak éneket és zenét. A vá

ros művelődésében fontos szerepet töltött be az 
iskola a magyar nyelvű színdarabok előadásá
val. Mindez nem elhanyagolható szerepű a ma
gyar zenés színjátszás létrejöttében.

A hazafias szellemű polgári nevelés bevezeté
se érdekes módon sokban köszönhető a betele
pült német és görög iparos, illetve kereskedő 
családoknak, akik már polgárosult társadalmak 
szellemét hozták magukkal. így például 
Czollncr Benjámin és felesége alapította az első 
kórházat, első ízben ők ajánlottak fel pénzt te
hetséges szegény tanulók oktatására. Német 
származású volt az a kecskeméti szűcsmester is. 
akinek fia: Lunkányi (Liebenberg) János első 
magyar bölcsészdoktorként Széchenyi Ferenc 
fiának. Istvánnak lett a nevelője, ő  készítette fel 
az ifjú grófot a közszereplésre és minden bi
zonnyal Széchenyi István színház iránti érdeklő
dése is tőle ered (Európában ekkor már 50-60. 
több évtizede működő nagyszínház volt). Az ő 
testvére volt Liebenberger András, aki magyaro
sítva Szcrelemhegyi András néven vált az első 
játékszíni társulat, a Nemzeti Játszó Társaság 
zenei sáfárává, mindenesévé, mely társulat Ke
lemen László naplója szerint már 1800-ban bi
zonyosan szerepelt Kecskeméten is...

Igazi zenetörténeti érdekességként Lieben
berger András melódiáiból a Montcvcrdi Együt-

les szólistája Kras- 
nyánszky Tünde énekelt 
(alsó képen). A Széche
nyi Könyvtárban Nemze
ti dallamok néven őrzött 
szerzemény elhangzott 
énekszámait először hall
hatta közönség, s a sors 
is úgy akarta, hogy ennek 
színhelye épp Kecskemét legyen.

Az. előadássorozat megható pillanatait élhették 
át a résztvevők, amikor dr. Szécsi Gábor polgár
mester dr. Sárközy István alpolgármester jelen
létében ünnepélyes keretek között átadta Kecs
kemét kél régről ismert színművészének. 
Gyólay Viktória primadonnának és Csizmadia 
Lászlónak a város köszöntő díszoklevelét.

- kada -

tahit. Az iskola olyan közeg, melyben már 
nem csak a szülői szeretet vesz körül, itt 
már a teljesítmény is számít. A személyi
ség formálása és a tudás átadása nem di- 
rekt módon történik. Sok tudni való veszi 
körül a tanulót és az#chhcz vezető utat mu
tatja a közösségi szellem és a belső figye
lem. Élmények megnyitásával (művésze
tek. irodalom, színház stb.) kell hogy felfe
dezzék a humán fonnák emberfonnáló 
szerepét. Ugyanakkor nagy figyelmet kell 
fordítani a reál tárgyakra is. Kalazanci 
Szent József szegény gyerekeket tanított, 
akiknek szerzett műveltségükből kellett 
megélni, fontos volt tehát számukra a hasz
nosítható tudás. Mindezt a lehető lég ma
gasabb színvonalon adta át. hiszen mate
matikából például Galileihez küldte tanít
ványait. Mindezeket a hagyományokat és 
értékeket a piarista oktatás mais követen
dőnek tekinti. A nevelés teljességéhez és a 
közösségi tapasztalat elmélyítéséhez hoz
zátartoznak a természettel való közvetlen 
kapcsolatot erősítő kirándulások, kerékpá
ros és vízi túrák. Ma is szívesen emlék
szem kecskeméti tanár koromból a  tiszai 
evezésekre.

Jeleníts tanár úrról sokan tudják, hogy 
közeli kapcsolatokat ta r fenn a művésze
ti élet több jeles képviselőjével. Ha jól 
tudom Ön volt például Pilinszky János 
lelki vezetője.

Ez. valóban igaz. és ez is a Kecskeméti 
években kezdődött. Pilinszky szintén pia
rista diák volt. Szita tanár úr volt az osz
tályfőnöke és mikor az egyik kecskeméti 
diákom Pilinszkyről írt dolgozatot, alapo
san kikérdeztük volt osztályfőnökét. Pi
linszky vei először egy rendezvény kapcsán 
Szegeden találkoztam és gyorsan megtalál
tuk a közös hangot. Hittanára volt korábbi 
lelki atyja és amikor meghalt engem kért 
meg. A lég mélyebb emberi és lelki dol
gokról is természetes módon tudtunk be
szélgetni. Én temettem őt 1981 májusában. 
Kecskeméti tanár koromban gyakran jár
tam a  Művésztelcpre is. érdekelt a képző
művészet és próbáltam megérteni az alko
tó munka lényegét. Emlékszem Bartha 
l^ijosék kiállítása kapcsán volt egy beszél
getés. ahol elmarasztalták őket nonfigura
tív alkotásaik miatt, hiányolva a szocialis
ta realizmus jelenlétét. Én próbáltam őket 
védeni és József Attila sorai jutottak 
eszembe: " Ehess, ihass, ölelhess, alhass, / 
a mindenséggel mérd magad." gyanútla
nul el is mondtam, hogy nem olyan nagy a 
baj. csupán annyi történt, hogy amíg a 
szoc. reál. beéri az első sorral, addig ők az 
idézet második felére teszik a hangsúlyt. 
Másnap meg is kerestek a rendőrségről, 
hogy a piaristák maradjanak csak saját fa
laikon belül és ne avatkozzanak a közélet 
dolgaiba. Ez persze nem jelentette a művé
szeti élettel való kapcsolataim végét és 
sokszor megfordultam az. Udvaros Béla ál
tal vezetett kecskeméti színházban is. 
1964-ig voltam Kecskeméten, de ilyen 
kapcsolataim mais szép számmal vannak.

Erre szükségem is van. mert a magyar 
nyelv és irodalom, valamint a bibliai tár
gyak mellett esztétikát is tanítok.

Legutóbb a Cifrapalotában találkoz
tunk, ahol az HUH) év Magyar Szentek' 
eímfí kiállítást nyitotta. Megnyitójában 
a szentek közösségteremtő erejére hívta 
fel a  figyelmet, (régen minden közösség
nek volt védőszentje) és' az örömteli 
tényre, hogy a  művészet eszközével jó 
példájuk most új megfogalmazást nyert. 
Ismét vannak tehát szentjeink és körü
löttük fognak újjá szerveződni a ma
gyarság közösségei.

Milyennek látja a katolikus egyház és a 
kortárs művészet kapcsolatát?

Súlyos szakadás történt és az egyházak
ban van egy adag értetlenség. A művészeti 
oktatás a paptik hitbéli vonatkozásaihoz 
nem igazodott. Nagyon nehéz tájékozódni 
a kor művészetében, hiszen olt is zajlik egy 
keresés és nem tisztázottak az érték viszo
nyok. Az egyház nem tud mecénásként 
működni, kissé kiszolgáltatott helyzetben 
van. így gyakran bejön a giccs és a művé- 
szctpótlék. Nincs összefogott művészeti 
képzés, a szép szó igényessége elveszett és 
amit régen organikusan együtt láttunk, az. 
mára szétesett. Az egyháznak létérdeke a 
művészetekkel való élő kapcsolat, hiszen 
az izoláció épp úgy mint a civil életben, itt 
is csonkulúst eredményez.

A XX. századot sokan az. ökumené év
századaként emlegetik. A megigazulás 
tanára vonatkozó katolikus-lutheránus 
megállapodás augsburgi aláírását köve
tően született egy várakozás a  reform á
tus egyházzal történő további közeledés
sel kapcsolatban is. A Dominus Jesus 
címmel nemrég megjelent pápai encikli- 
ka. melyben a  Római Katolikus Egyház 
definiálja eddig is ismert hittételeit, ér
tetlenséget és megütközést váltott ki 
protestáns körökben. Mi lehet ennek az 
oka és milyen hatása lehet az új keresz
tény-keresztyén egység alakulására?

Az ökumené korunk nagy ajándéka, ma 
minden keresztény közösségnek ökumeni
kus gondolkodásúnak kell lennie. Néha 
csak visszamenőleg derül ki. hogy milyen 
szorosan össze tartozunk. Egy-egy fontos 
teológiai gondolat, vagy hatás soha nem áll 
meg egy felekezet határánál, az. egész ke
reszténységet áthatja. Nagyobb távolság 
inkább a keleti és a nyugati kereszténység 
között van. A lényeges kérdésekben egy
ség van és elfogadjuk egymás kercsztsé- 
gét. Ma már a szentírástudományt sem fe
lekezeti alapon kezeljük. Meg kell érte
nünk. hogy minden közösségnek van egy 
belső mozgása amit bizalommal kell szem
lélni és korrekciókat kell tenni. A II. Vati
káni Zsinat a protestáns egyházakat is egy
házként nevezi meg és ezt a pápai doku
mentum sem vonta vissza. Kölcsönösen el
fogadva egymás értékeit, a különbségeket 
ki lehet hordani.

írta:
Balanyi Károly

Tíz év egyházi számvetése
A piarista diákok hagyomá

nyos találkozóján dr. Lukács 
László, a Sapientia szerzetes 
iskola igazgatója értékelte a 
rendszerváltozás elmúlt tíz 
esztendejének történetét a katolikus egyház 
szemszögéből. Az. időszakot három részre 
osztotta, amelynek első részét, az. átmenetet 
az illúziók korának nevezte. Főképp abból 
a tévedésből kellett kijózanodni, hogy a hí
vek az Titkosban" nem a félelemből, ha
nem a szekularizáció bekövetkeztéből ma
radtak el. S bár az egyház szervezetileg fel
állt (iskolarendszer, szerzetesrendek, ingat
lanok), elmaradt az. az. őszinte Iclkiismcrct- 
vizsgálat. amellyel előző negyven évet fog
hatta volna át. akár a pápai bocsánatkérés 
mintájára. A második szakasz. (1993-97) a 
kényszerű iga/odás a valósághoz fejezetcí
met kapta, azzal a kiegészítéssel, hogy ke
vés ország van Európában, ahol az. egyház
nak ennyi privilégiuma volna, kötelezettség 
nélkül. Nem hagyta szó nélkül azt a veszé
lyes tényt, hogy az. egyhazat a politika saját 
legitimizálására próbálja felhasználni.
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A jelenlegi (3. szakasz) eszmei és világ
nézeti zűrzavar korában (szekták terjedése) 
az egyháznak a társadalomban kell megta
lálnia a helyét. Ez. csak a megújulás révén 
érhető cl. Éhben van és lesz. nagy szerepe a 
piarista diákoknak.

Az. 1941-ben végzett Rapcsányi László
val a vacsora alatt beszél
gettünk. A 18 éve nyugdí
jas. de ma is aktív életet élő 
Rapcsányi úrból az a derű 
áradt, amelyet a jól végzett 
munka, a helytállás tudata 
adhat meg csak az embernek. Ebbe a pálya
ívbe beletartoznak olyan "érdekességek", 
mint hogy ő tervezte meg az első társashá
zat Kecskeméten (Bethlen krt. 36.). ahol 
ma is él. vagy részt vett a városélctct meg
reformáló kiskörút (a "gódorgó") kijelölé
sében. Felmenői közül mellékesen említ 
egy alpolgármestert Kada Elek érájából. 
Most. nyugdíjasként még a helvéciai "bir
tokon" talál munkát, s ad példát a keresz
tény ember helytállásáról a történelmi idők 
által hozott feladatokban.

nm



SVIZ: 50!
Idén december 1-én ünnepli a 

BÁCSVÍZ Rt. (és jogelődje) fennállásá
nak 50. évfordulóját. A Tudomány és
Technika Házában az ünnepi megemlé- _______
kezés része Az élet vize, a víz élete című B É y y  ■ J f j H H H y j f l  
irodalmi összeállítás Sirkó László szín- c—“ — z-jMJummmmmuL-Ui 
művész előadásában és a nemzetközi hírű, Durányik László vezényel
te Aurin leánykar (Kodály Iskola) fellépése és természetesen az ünne
pi köszöntők. Ezt megelőzően egy héttel a Bácsvíz Rt. újabb fontos 
mérföldkőhöz érkezett. A több mint egy éves előkészítés és felkészülés 
után, Fulajtár Imre kelet-európai igazgató adta át a cég részére a 
Lloyd's Register tanúsító cég képviseletében az elnyert ISO 9002 mi
nőségbiztosítási, valamint az Iso 14001 környezetirányítási rendszer 
tanúsító okiratát Szekeres István elnök-vezérigazgatónak. A hazai 
viziközmű szolgáltatók közül, jelenleg csak a BÁCSVÍZ Rt. rendelke
zik mindkét minőségbiztosítási rendszerrel. A rendszerek működteté
se lehetővé teszi a fogyasztók magasabb fokú kiszolgálását, növeli a 
társaság hatékonyságát. Szekeres István elmondta, hogy a rendszer- 
változás után elsőként rt-vé alakult közműszolgáltató cég a továbbra 
is elsődleges lakossági, tulajdonosi és dolgozói igények mellett egyre 
inkább szeretne megfelelni az európai normáknak is.

Konferencia a drogprevencióról
A kecskem éti D rogprevenciós Szolgálat konferenciát szervez, 

elsősorban pedagógusoknak, decem ber 4-én a R eform átus G im 
n ázium  d ísz te rm éb en . A  tan ácsk o záso n  e lő ad ás t tart 
Topolánszky Ákos, az ISM  helyettes állam titkára, B rassóy Sán
dor, az O M  főosztályvezető-helyettese. A résztvevők két kü lö
nösen figyelem re érdem es előadást is hallhatnak: dr. Pelle A nd
rea, a Társaság a szabadságjogokért nevű szervezet képviselője 
a drogosok jogairó l, a pedagógusok lehetőségeiről, dr. Csendes 
László, az O R FK  Bűnm egelőzési osztályának vezetője a rendőr
ség e téren végzett m unkájáról, feladatairól beszél.

A fiatalok hajléktalanságáról
A M áltai Szeretetszolgálat kecskem éti szervezete, a Civil Ház 

szolgáltató K özpontok (K ecskem ét és Szolnok) szervezésében 
szakm ai tanácskozásra és fo tókiállításra kerül sor, Hajléktalan 
fiatalok cím m el decem ber 4-én 10 órától az érseki Helynöksé- 
gen (L estár tér 2.) ahová várják az érdeklődő szervezetek, intéz
m ények képviselőit és szakem bereit.

Idén a Kecskeméti Díszítőművész Kör kapta a Katona József díjat, melyet az ön- 
kormányzat ünnepi ülésén adott át Szécsi Gábor polgármester. Dr. Varga 
Ferencné, a kör vezetője, Nyúl Józsefné, Suri Józsefné és Fekete Erzsébet a Népi 
Iparművész címmel is rendelkeznek. 1952 óta működnek, díjak sokaságát nyerték 
el különböző itthoni pályázatokon és kiállításokon. A körnek fiataloktól idősebbe
kig jelenleg is mintegy ötven tagja van. Összejöveteleiknek a Népi Iparművészeti 
Múzeum ad helyet, folyamatosan támogatva is munkájukat.

RAJZPÁLYÁZAT 
AZ ÉP FOGAKÉRT

Díszítőművészek díjazása

Gyermekjólét
Szakm ai tanácskozást rendez a Szo

ciális Szolgáltató  Központ G yerm ek- 
jó lé ti Szolgálata decem ber 7-én 14 
órai kezdettel a V árosháza d íszterm é
ben. Sendula Ferenc az újonan kine
vezett igazgató rövid tájékoztatót tárt 
a szociális szféra átszervezéséről s a 
gyerm ekjóléti szolgálat helyéről az új 
rendszerben. Az elm últ év m unkájá
ról és a jelenlegi m űködésről Sziget
vári M iklósné, a gyerm ekjóléti szol- I  
gálá t vezető családgondozója. Ezt 
követően a serdülőkor specifikum ai 

: cím ű előadást hallgathatják meg az 
érdeklődők dr. C sertő  Aranka pszi
chológustól. G om bos Éva, a nevelési 
tanácsadó vezetője “ Ha a problém a 
m ár valósággá válik" cím m el tart e lő
adást. A szenvedélybetegségek csa- j 
ládrom boló hatásáról M olnár Ferenc 
a Rév szolgálat m unkatársa szól. Az 

1  e lőadásokat követően szakm ai be- - 
szélgetés lesz.

A megnyitón résztvevők egy csoportja

Kéthetente, kedd esténként megtelik 
a város közkedvelt szórakozóhelye , 
az Xtreme klub. Ilyenkor azonban 
nem a disco a program, hanem a meg
szűnt TV+ népszerű műsorának, a 
Sztárvárónak a hűséges és lelkes kö
zönsége tölti meg a termet. Mózes 
Andrea szerkesztő-riporter vendégei
vel beszélget kultúráról, életről, szere
lemről - mindenről.

H ogyan szü letett m eg a m űsor  
gondolata?

A Kecskeméti Képes Korzó című 
műsorommal igyekeztem felhívni a 
város figyelmét a különféle kulturális 
rendezvényekre. De segítséget is 
nyújtottunk és felhívtuk a figyelmet 
egy-egy műemlék elkeserítő állapotá
ra. Már ekkor az utcán kelve-járva, ri
portokat készítve megéreztem azt az 
igényt, hogy szükség van egy beszél
gető , élő műsorra, ahol a Kecskemét
hez kötődő, vagy éppen "csak" érde
kes embereket bemutathatnám. Első 
vendégemet, Hardy Mihályt, mint ré
gi jó ismerőst köszönthették a kecske
métiek. Ez a kicsit beszélgetős, kicsit 
nosztalgiázó műsor nem csak Kecske
métnek szólt, hanem a környékének 
is.

Hogyan készül fel a beszélgetésre?

i
i'i 

■
Régen nem szerettem a kötelező ünne- vannak a kapitalizmusnak, s milyen 

pékét. kérdéseket vet fe l a szocializmus, mert-
Nem arról beszélek, amikor például hogy az egyik hatalmas gondokkal 

; általános iskolás és középiskolás ko- küszködött, míg a másiknak csupán az
romban fe l kellett vonulnunk május el- ötéves tervekkel (költségvetésekkel)

, sején. Az olyan volt, amilyen, de lég- megtámogatott óriási fejlődés kérdései-
alább csak akkor hallottuk a megafono- re kellett megválaszolnia. Félképpen 
kát, amikor a tribün előtt elvonultunk, azon idegeskedett az. ember akkoriban, 
Kisvárosnak nem volt sok pénze elekt- hogy nem tudta megenni a perspektívá- 
ronikára. kát, de még nagykabátot sem tudott be- Éj

Inkább akkor kezdtem csalánkiütést lőlük venni. Az ígért szocialista Éden 
kapni a kötelező ünnepektől, amikor folyvást csak paradicsompürének bizo- 
már kissé felcseperedtem. Csak az új- nyúlt. Lehet persze mondani, hogy ez § 
szülötteknek mesélem: képzeljék el, kicsinyesség és hitetlenség, mivel nem- 
amint az illetékes hatalom kijelölt szó- csak kenyérrel, hanem igével is él az 
szólói országszerte elmondták ugyanazt ember, dehát az igét - amellett, hogy
az éppen aktuális ünnepről (augusztus hirdetni kell - ragozni is illik, és szánó- ’
20., november 7., április 4., stb.), igye- kaink akkoriban ritkán varázsolták el 

! kezvén egymást túllicitálni agyoncsé- ilyesmivel az ország hallgatóságát, 
pelt lózungokkal, mindezt elharsogta a Ezért nem szerettem én régen a kötele- 
rádió és televízió még aznap, de más- ző ünnepeket. Tudják, hogy mennyire 
nap még el is olvashatta az újságokban utáltam?
bárki, akinek erre volt gusztusa. Meg- Annyira, mint most. L. A. .

. tudhattuk, hogy mekkora problémái
fi _____ - ____________ ■_____ '_________-* • • ______ fi

Kollégák, hozzá
tartozók segítenek a 
legtöbbet. Bodolay 
Géza rendező-szín
igazgató szüleit Bu
dapesten m egláto
gattam, így kerülhe
tett bele a családi fo
tóalbum a műsorba.
Kaszás Géza édes
anyjától pedig meg
tudtam, hogy fia el
veszítette lovagló- 
kesztyűjét és így az élőadásban meg
lephettem vele. Szomorú emlékem, 
hogy én készítettem az utolsó interjút 
Soproni Ágival.

Aztán az XTREME-be került a 
m ű sor...

Nagyon sokan jelezték telefonon, le
vélben, hogy szeretnének részt venni a 
beszélgetéseken, mert a néhány bete
lefonáló nem reprezentálhat teljes 
egészében minden érdeklődőt. Még a 
televízió megszűntetése előtt keres
tem egy külső helyszínt, ahol a felvé
teleket elkészíthetjük. Aztán meg
szűnt a TV+, ami ma is nagy bánatom. 
Szerencsére az XTREME klub otthont 
ad most kéthetenként, de a Casablan
ca étterem is volt már helyszín, itt ün

nepelhettük a közönséggel együtt An
tal Imre 65. születésnapját.

M ilyen tervei vannak Ö nnek és a 
m űsornak?

Szeretném, ha valamilyen formában, 
valami úton módon a műsor képer
nyőre kerülhetne, nagyon sok a felvett 
anyag mái', mert azóta itt járt: Székhe
lyi József, Somló Tamás, Beleznay 
Endre, Bús István, Schobert Norbi, 
Csonka András, Vadas Zsuzsa , s a 
továbbiakban várom Pataky Ágnest, 
Bom berra Krisztinát, Baló Júliát, 
Presser Gábort és Vámos Miklóst. 
Addig is a nyilvános tv-felvételre vá
rom a városból az érdeklődőket, min
den második kedden.

Lejegyezte: Tajti István

A Szent-G yörgyi A lbert Egészségügyi 
Szakközépiskola im m ár nyolcadik alka
lom m al szervezett m egyei gyerm ekrajz 
versenyt - tucatnyi tám ogató, szponzor se
gítségével - a fogászati hónap alkalm ából: 
E gészséget m indenkinek 2000-re! c ím 
mel. A 35 intézm ény tanulói által készített 
600 alkotást Szabó Zsuzsa rajztanár-textil
m űvész zsűrizte, s a legjobbakból rendez
tek kiállítást az iskola aulájában. A no
vem ber 24-én dr. Verebélyi Istvánné igaz
gató által m egtartott kiállításnyitóra és 
eredm ényhirdetésre népes szám ú közön
ség gyűlt össze, alkotó óvodások, iskolá
sok, szülők, tanárok, érdeklődők. A díja
kat Szabó Z suzsa és dr. M olnár M ária fog- 
szabályozó fogorvos, a Pro hum anitate 
kft. ügyvezetője adta át. Ez alkalom m al 
köszöntötték őket, hogy létrehozták, és 
évek óta m egszervezik ezt a rajzkiállítást.

Auffenberg Attila: 
Fogorvosnál

A z o k lev e le 
ken  A u ffe n 
berg  A ttila  
(Arany iskola) 
alkotása látha
tó, az 1 -2 osz
tályosok kate
g ó riá jáb an  ő 
sze rez te  m eg 
az elsőséget. A 
3-4- o sz tá ly o so k  versen y éb en  B renyó  
Zsóka (Kodály Iskola), az 5-6. osztályo
sok közül Bágyi Ferenc (M áriavárosi tag
iskola) és Szekér X énia (V örösm arty) ka
pott e lső helyezést. A  7-8. O sztályosoknál 
is két első helyezettet hozott ki a zsűri: 
Rácz M ariannt (Béke téri Iskola) és Bihal 
R olandot (M átyás király Iskola). A közép- 
iskolások versengésében D obos V eroni
káé (Ném eth L. G im n.) lett az elsőség.

Nyolc milliárdot behajtanak
Az APEH Bács-K iskun M egyei Igazga

tóságának Beszedési B lokkját három  év
vel ezelőtt hozták létre. Az elm últ idő
szakban nagy hangsúlyt fektettek a hátra
lékok figyelésére, a pénzforgalm i ellenőr
zésekre, tovább a végrehajtási eljárások 
szigorítására. Ennek eredm ényeképp sike
rült m integy a felére visszaszorítani a m e
gye adózói hátralékállom ányát. M íg a m e
gye kintlevősége 1997-ben 32 m illiárd fo
rint volt, m a ez az összeg valam ivel 19 
m illiárd forint felett van. Ebből az összeg
ből felszám olás alá vontak 7,5 m illiárd fo

rintot, végrehajtás alá pedig több mint 12 
m illiárd forint került, utóbbiból eddig 4,5 
m illiárd folyt be. így a jövőben a végre
hajtóknak m ég m ajdnem  8 m illiárd forint 
beszedéséről kell gondoskodniuk.

Az adózás rendjéről szóló törvény alap
ján  azok az adózók, akiknek m egélhetése 
súlyosan veszélyeztetett, illetve gazdálko
dása ellehetetlenülne, fizetési könnyítést 
és m érséklést kérhetnek. Idén az igazgató
ság m integy 5500 határozatot adott ki m él
tányossági eljárás keretében. Abban az 
esetben azonban, ha az adózó nem teljesí

ti a fizetési halasztásról szóló határozatban 
foglaltakat, akkor tartozása egy összegben 
esedékessé válik, és elesik a fizetési ked
vezm énytől.

A m egyében jelen tős a m agánszem élyek 
hátralékállom ánya is. Az igazgatóság m ár 
a nyáron egy m ajdnem  ezer adózót érintő 
akciót szervezett annak érdekében, hogy a 
kis hátralékos adózók is érezzék, előbb- 
utóbb eleget kell tenni fizetési kötelezett
ségüknek. N ovem berben újabb, négyszáz 
főt érintő beszedési akciót indított a m e
gyei adóhatóság.

Válalkozói igazolványok
A gazdasági kamarák feladatválto

zásának következtében 2000. no
vember 1 -tol módosult az egyéni vál
lalkozók vállalkozói igazolványának 
kiadási rendje, ezzel együtt az egyé
ni vállalkozó állami adóhatósághoz 
történő bejelentési kötelezettségének 
teljesítési szabálya.

A fenti időponttól kezdődően a vál
lalkozói igazolvánnyal kapcsolatos 
ügyeket a gazdasági kamarák he
lyett a vállalkozó székhelye szerint 
illetékes körzetközponti feladatokat

ellátó települési önkormányzat jegy
zője adja ki. Ez azt is jelenti, hogy az 
egyéni vállalkozó a körzetközponti 
jegyzőhöz intézett vállalkozói igazol- 
vány iránti kérelem benyújtásával 
kéri az adószám m egállapítását, 
amellyel teljesíti az állami adóható
sághoz történő bejelentési kötele- 
zettségét.

A kecskeméti és a környező 14 tele
pülés vállalkozói a kecskeméti vá
rosházán működő okmányirodában 
nyújthatják be a kérelmet.



A rosszra csak jobb jöhet

Jazzkoncert előtt
- Bátran ki merem jelenteni, hogy 

Kecskemétet ma már nem csak a hagyo
mányos értékeiről ismerik világszerte, 
mint a pásztor-, lovaskultúra vagy a hí
res barackpálinka, hanem Kodály szel
lemi örökségéhez hűen a zenei együtte
seiről is. Egyetértesz velem?

Török József a Kecskemét Jazz 
Orchestra művészeti vezetője: - Egy kis 
szerénytelenséggel igen, hiszen a kecske
méti zenészek sokféle zenei színt képvi
selnek. Jelen van a városban - a teljesség 
igénye nélkül - a m agasszintű kórusének
lés, a hangszeres kultúra, a zenekari hang
zás, a népzenei hagyom ányok ápolása.

- Most ismét egy új kezdeményezésről 
számolhatunk be?

- C sak részben új az ötlet, részben m ár 
hagyom ányosnak m ondható. Tavaly ren
deztünk először önálló koncertet, m elynek 
k iem elkedő je len tőségét az adta, hogy a 
C o lu m b u s-i E gyetem  big band- 
karm estere, Ray Enbanks vezényelt, aki 
előtte kurzust tartott a városban jazz  zené
szek számára.

- Kérlek mutasd be az együttest!
- M ár '88-ban fellépett a Bohém  Ragtim e 

találkozón - az akkor m ég - K ecskem ét 
Big Bánd névre hallgató, Hajdú Sándor 
vezette együttes. Ők tíz évig kisebb-na- 
gyobb m egszakításokkal dolgoztak. Az 
1999-ben K ecskem ét Jazz O rchestra né
ven újjáalakult együttes tagjai többnyire 
fiatal am atőr és profi zenészek, akik m ár 
régóta játsszák  ezt a műfajt. A zenekar re
pertoárja széles és változatos. K oncertje
inken fő leg  k lassz ikus szerzők m űvei 
(C o u n t B asie, G lenn  M ille r, D uke 
E llington) hallgatók, de nem idegen tő

lünk a m odernebb és/vagy a rockosabb 
hangzás sem. A K. J. O. m egalakulása óta 
azonos form ációban játszik: 4  trom bita, 6 
harsona, 6 szaxofon, zongora, dob, gitár, 
basszus. E lsőként VIII. Nem zetközi B o
hém  Ragtim e és Jazz Fesztiválon 1999- 
ben m utatkoztunk be, ahol ez évben is si
kerrel fogadott bennünket a jazzt értő fül
lel hallgató közönség. K iem elném  m ég a 
Kapolcsi M űvészeti H etek hangverseny- 
sorozatán való szereplésünket. A K ülönle
ges H angszerek  Fesztiválján  B ergendy 
Istvánnal játszo tt az együttes.

- Nem furcsa, hogy-már két vendég- 
művészt említettél?

- Lehet, hogy szám odra igen, de nekem  
pont ez a célom . Az idei - decem ber 18-i - 
önálló koncertünkön Bényei Tam ás, a Hot 
Jazz Bánd trom bitása lesz a vendégünk. 
M inden évben így szeretném  m egszervez
ni.

- Mit érdemes tudni még a decemberi 
koncertről?

- Az egyik fontos változás, hogy idén de
cem ber 18-án rendezzük az ónálló  hang
versenyünket, m elynek nem titkolt szán
déka az ünnep előtti hangulat m egterem té
se. A m ásik fontos tudnivaló, hogy hely
színül m ost a T udom ány és T echnika H á
za 2. emeleti nagyterm ét választottuk.

- Kinek ajánlja az együttesét?
- M indazoknak, akik szeretnének másfél 

órára kikapcsolódni a szórakoztató - jazz  
műfaj segítségével. Szeretettel várunk - 
korhatár nélkül - családokat, barátokat az 
im m ár hagyom ányosan  m egrendezésre  
kerülő K. J. O. önálló koncertjére, m ert a 
tradíciókat szeretem .

Pekáry Andrea

Kárász T ibor kecskem éti fiatalem bernek 
két alapelve van az élethez. Az egyik, 
hogy akárhová veti a sors, m indenütt 
igyekszik jó l érezni magát. A m ásik így 
szól: segíts m agadon, akkor m ások is tud
nak neked segíteni.

T ibor nagy hátránnyal indult harm inc 
évvel ezelőtt az életnek. Születése után 
csecsem őotthonba adták, ötéves koráig in
tézetben élt. A kkor nevelőszülőkhöz ke
rült, Apostagra. Csernák János és felesége 
szeretetben nevelték a többi fogadott és 
két saját gyerm ekükkel együtt, de m ert 
idősek és kevéspénzűek voltak, T ibor 11 
év esen  ú jra  o tth o n b a  k e rü lt, ezú tta l 
D unavecsére. -

- Szerettem  ott - em lékszik vissza azokra 
az időkre - Többen is pártfogoltak, segítet
tek, láttak  bennem  fan táziá t. M entem  
többfelé dolgozni, én, m int intézeti gyerek 
m ár kerékpárt is tudtam  venni, nagy szó 
volt az! A  Dunavecsei Petőfi M úzeum ban 
is dolgoztam , fogadtam  a látogatókat, be
szed tem  a pénzt. M egb íztak  bennem . 
A m ikor visszakerültem  Kecskem étre, az 
intézetből nem is akartak nevelőszülőkhöz 
adni, azt akarták, hogy tanuljak. Végül 
m égis kiadtak, m ert a nevelőszülők m eg
ígérték, hogy tanulhatok. De m égis két 
évig kellett küszködnöm  érte! E lvégeztem  
a dolgozók általános iskolájának 7-8. osz
tályát - m ert engem  elsőben k isegítő  isko
lába irányítottak, nem tudom , m iért, és ez 
ma is fáj egy kicsit -, aztán rögtön m ehet
tem  gim názium ba, 4 ,4-es átlaggal.

T ibor kecskem éti nevelőszülei fuvaro
sokként keresték a kenyerüket. A m unka 
sok volt, kellett a segítség, nem örültek, 
hogy gim názium ba jár. Nem  tudott lépést 
tartani a többiekkel, nem ért rá tanulni.

- Nem  neheztelek az akkori nevelőszüle- 
imre, hogy sokat dolgoztattak - m ondja 
T ibor - Szerencsésnek m ondhatom  m a
gam, hogy nem kerültem  olyan drasztikus 
körülm ények közé, m int egyik-m ásik in té
zeti fiú. Nem  volt m eleg, családi légkör 
náluk, de m egvolt a haszna is annak az 
időnek: m egtanítottak a kitartásra, m unká
ra, becsületességre, és ezekre tudom  ala
pozni az életem et.

T ibor úgy gondolja, az ő igazi élete 23 
éves korában kezdődött, am ikor elhagyta a 
fuvaros családot. Addig nem is tudta, mi 
az a világ. A G öm öri családnál élt egy 
évig, ahol olyan praktikus dolgokat tanult

meg, m int a m osás vagy a helyes viselke
dés, táplálkozás. O lyasm iket, am iket igazi 
családban felnövő em ber ennyi idősen m ár 
régen tud.

T ibornak m indig fontos volt a tanulás. A 
katonaság után biztonsági őr tanfolyam ot 
végzett. 1997-ben jó  eredm énnyel leérett
ségizett a Ném eth László G im názium ban, 
aztán alapfokú edzői tanfolyam ra járt. A 
m egyei önkorm ányzat segítségével e lvég
zett egy középfokú sportm enedzseri tanfo
lyam ot a Testnevelési Egyetem en. Szere
tett volna továbbtanulni, fel is vették a TF- 
re, de pénz hiányában nem tudta m egkez
den i tan u lm án y a it. P écsre , a 
szociálpedagógia szakra azért nem vették 
fel, m ert nem "szakirányú m unkahelyen" 
dolgozik.

É letének m ásik m ozgatórugója a sport: a 
foci és a sakk. A sportnak köszönheti leg
jo b b  barátait és szám os ism erősét.

- M olnár Péterrel, akinek sokat köszön
hetek, a kecskem éti focipályán ism erked
tünk meg. A z édesanyja lett a kereszt
anyám , az ő révén keresztelkedtem  meg. 
Nem  vagyok vakbuzgón vallásos, de sokat 
je len t nekem  a hit. Próbálok aszerint élni. 
N yáron zarándokúton voltam  Ukrajnában. 
H árom százan jártuk  végig az ősm agyarok 
útját, csodálatos élm ény volt. M ásik ked
ves barátom  és pártfogóm  Sugár György. 
Ő a sport területén segített sokat nekem , 
hogy ne csak ilyen "sablonos" em ber le
gyek, hanem  a sport által élvezzem  is az 
életet. O sztovits Á dám ot m ég gyerekko
rom ban ism ertem  meg. Példakép volt elő t
tem , húzóerő, hogy én is tanuljak. Pesten 
dolgozik, az A ndersen C onsulting cégnél, 
ma is tartjuk a kapcsolatot, sőt, a szüleivel 
is. A B oros-család fontos m ég az életem 
ben. H étvégeken járok  hozzájuk segíteni, 
de akkor is m ennék, ha nem adnának 
pénzt, m ert igazi családias hangulat van 
náluk. Kisebb nagyobb csom agokat készí
tenek nekem . N évnapra, szü letésnapra  
m eghívnak, karácsonykor a szentestét ná
luk szoktam  tölteni. Azt hiszem , értékelik, 
hogy szám íthatnak rám, és nem éreztetik, 
hogy én csak "szegény intézeti gyerek" 
vagyok. Nem  sajnálatból foglalkoznak ve
lem, hanem  úgy fogadnak, m int norm ális 
embert.

T ibor 1995 óta a B ács-K iskun M egyei 
M unkaügyi K özpontban dolgozik, recep
ciósként. Szeret itt, úgy érzi, kollégái elfo

gadják, sokan segítenek is neki. Ebben a 
m unkában azt szereti legjobban, hogy ő 
találkozik először az ügyfelekkel. Itt ba
rátságosnak, lelk iism eretesnek és türel
m esnek kell lenni, m ert az ügyfél szám ára 
fontos az első benyom ás. Tibor, m ivel 
nincs lakása, G yurisné asszony segítsége 
nyom án jelen leg  a portásfülke m elletti 
szobában rendezkedett be.

Kárász T ibor egyszer, m ég egészen kicsi 
korában találkozott a szüleivel.

- Az em ber életében m indig fontos a 
m egbocsátás - m ondja - Én nem  harag
szom  a szüléim re, m egbocsátottam , és ez
zel letudtam  a dolgot. A fuvaros nevelő- 
szüleim hez is a mai napig visszajárok se
gíteni. Nem  szeretem  az olyan szülő-gye
rek kapcsolatot, ami abból áll, hogy a szü
lő felnevelte, aztán a gyerek többet rá  se 
néz. Nem  gondolkozhatok úgy, m int m á
sok. Szeretnék én is családot, de szegény
ségre nyom ort hozni, mi értelm e? Nettó 
28 ezer forintot keresek, ebből nagyon ne
héz. Aztán járjunk  a városházáfa segé
lyért? De azért rem élem , lesz nekem  is 
családom , nem csúszom  ki az időből. Csak 
egy picike háttér kellene. Az az álm om , 
hogy tovább képezhessem  m agam  a sport 
területén. Szeretnék foglalkozni karitatív 
tevékenységgel is. Em bereknek segíteni. 
Azt szoktam  m ondani az intézeti gyere
keknek, tanuljátok m eg, addig, am íg nem 
produkáltok, nem m utatjátok meg, hogy a 
hátrányos körülm ények ellenére is szeret
nétek valam it elérni az életben, addig nem 
is fog nektek segíteni senki. Csak beszélni 
róla, hogy mit akartok, az nem elég. Úgy 
vagyok vele: nagy célokat tűzök m agam  
elé, és lépésenként haladok. Nem  csaló
dás, ha nem értem  el, de m egtettem  érte 
m indent, tiszta  lelki ism erettel. H uszonhá
rom  évet nem lehet pár pillanat alatt póto l
ni. De optim ista vagyok: a rosszra csak 
jo b b  jöhet. S m ég a rosszból is m indig 
m egpróbálok leszűrni valam i jó t. m.á.

m  n  i i i i i  ü m

2000 m árciusában két fiatalem ber elha
tározta, hogy film et fog forgatni, V illám  
A ttila és T öttös Kornél. T izenhét évesek. 
M egcsinálták. Nyáron, a kecskem éti M ul
tiplexben m utatták be film jüket. A díszbe
m utató m inden várakozásukat felülm últa. 
A D árius hajléka sikert aratott. A film 
egyik alkotóját, V illám  A ttilát kérdeztem :

- A történet három fiatalról szól, akik 
megismerkednek a kábítószer világával. 
Bemutatjátok az okokat, ami rávitte 
őket a szerek kipróbálására, végül pe
dig az "út végét", a halált. Miért pont 
ezt a témát választottátok?

- A kábítószer m ostanában m ár nem tabu 
tém a. M indinkább nyilvánvalóbbá válik, 
hogy a fiatalok nem csak hallanak a d ro
gokról, hanem  használják is őket. Ezt p ró
báltuk feldolgozni úgy, hogy film ünkkel 
utat m utassunk a kábítószer hatása alatt 
élőknek. Ki akartuk m ondani a valóságot, 
am it nem m indenki lát, m egm utatni az ér
zést, am it k ivált egy szer, és felnyitni a 
használók szem ét, hogy m ivé válnak a fo
gyasztás után.

- És szerintetek sikerült ezt megmutat
notok? Az a réteg, amelynek a film üze
nete szól, megértette a mondanivalóját?

- Igen, azt hiszem , sikerült. De hogy 
m egértették-e azt igazán, nem tudom , hi
szen a film  elsősorban a szülőknek szól. Jó 
pár olyan barátom  van, akinek túl későn 
jö tt rá a családja, hogy baj van. Ez a film 
elgondolkoztatja  a szülőket, hogy ha nekik 
is drogos gyerekük van, vajon m it rontot
tak el, és hogy lehet-e m ég rajtuk segíteni? 
Ha pedig olyan szerencsések, hogy ilyen 
m ég nem történt m eg velük, akkor azon 
kell elgondolkozniuk, hogy mit kell csi
nálniuk, hogy ezután se jusson  gyerekük a

kábítószer közelébe, ne jusson el a k ipró
bálásig, a fogyasztásig.

- Úgy tudom, hogy a film nagy bot
rányt kavart. Sokak szerint talán túl 
"hitelesre" sikerült, s félő, inkább buz
dítja a fiatalokat, mintsem elriasztaná 
őket a kábítószerezéstől?

- Sokan m egkérdez ték , hogy ju tn ak  
eszem be - 17 évesen - ilyen gondolatok. 
Erre én csak annyit szoktam  m ondani, 
hogy mivel én is gyerek vagyok, és a fia
talok világában élek, m eg is tudom  érteni 
a problém áikat. M anapság a kábítószer 
teljes m értékben közhely, talán ez az oka, 
hogy a film  egy kissé durvára sikeredett... 
M ert hisz a hitelességre törekedtünk. Pró
báltuk a valóságot bem utatni m indenféle 
"színészkedés" nélkül. M ondhatnám  azt 
is, ez inkább egy dokum entum  jellegű 
film. Ezért is szerettük volna e lőször a fil
m et az iskolánkban bem utatni, de a tanári 
kar egy részének az volt a vélem énye, 
hogy ez a diákokra rossz hatással lenne, 
látni egy ilyen világot, egy ilyen életet, 
m int am it ezek a film beli fiatalok é ln ek ... 
A zóta viszont sokan m ondták, hogy a D á
rius hajlékával lehetne egy drogellenes 
kam pányt csinálni. Ebből is látszik, a vé
lem ények m ennyire eltérőek.

- Szóval... Voltak olyanok, akiknek ki
fejezetten nem tetszett?

- Ez a film  nem azért készült, hogy tetsz- 
szen, vagy ne tetsszen! T ényt akartunk ad
ni, hogy ilyen bizony van az életben. Ám 
az em berek elfordítják a fejüket, s nem 
akarják észre venni, hogy a fiatalok élete - 
sajnos - m ennyire eldurvult. Ez a film in
form ációkat akar adni a társadalom  m in
den rétegének, hogy baj van, s nem árt 
végre foglalkoznunk a problém ával.

- A szereplőválogatás hogyan zajlott? -
A színészi já ték  helyett inkább karakterek
re próbáltuk é p íten ra  filmet. O lyan em be
reket kerestünk, akik tisztában vannak ez
zel a világgal, viszont nem élvezői a kábí
tószereknek. Egy-két színész m ár m eg
próbálta a drogot, de nem váltak rabjaivá, 
így tisztában voltak a hatásokkal, s ezért 
lehet, hogy játékuk  hitelesre sikeredett. 
E gyébként nagyon meg vagyok elégedve 
velük, a forgatás könnyen ment, főleg ah
hoz képest, hogy legtöbbjük először talál
kozott kam erával.

- Az első film sikere után gondolkoz- 
tok-e már a másodikon?

- Term észetesen. Tervezzük a m ásodik 
film et, sőt, el is kezdtük forgatni. A címe: 
Fényévekre.

- Úgy látom, komoly terveid vannak a 
filmrendezéssel kapcsolatosan. Egy év 
múlva érettségizel. Merre szeretnéd 
folytatni a tanulmányaidat?

- A legfőbb álm om  a Film - és Színház- 
m ű vésze ti E gy etem re  való  b ek erü lés . 
Ezért film ezünk, s szeretnénk - egyelőre 
persze csak am atőr szinten - bekerülni a 
film es m édiába. M ivel ez az iskola B uda
pesten található, úgy érzem , ott a lehetősé
geim  nagyobban lesznek.

- Sok sikert kívánok ehhez, s remélem 
egyszer majd, mint híres filmrendezővel 
készíthetek interjút. Befejezésül még 
egy kérdést: Miért szeretsz filmezni?

- "M ert a jó  ízlés, az ne
vetséges, de a botrány az 
egészséges!"

írta:
Pálvölgyi Tímea

A szauna fiatalít
B ár edd ig  sze ren 

csénk volt az időjá
rással, sajnos, v a ló 
színűleg idén is lesz 
bőven részünk hideg, 
ködös, fagyos napok
ban, hóban és sárban.

|  M eg abban , am i 
együtt já r  a téllel: a 

| nap fén y  h iányábó l 
adódó enyhe depresszióban, a m egfázás- 

1 bán, ágynak döntő influenzában.
|  Ezeket a kellem etlen téli betegségeket 
|  azonban m eg lehet előzni. N em csak az- 
|  zal, hogy m egfelelően öltözködünk, ha- 
I nem például egy jó  kis izzasztókúrával 
1 is. N em  véle tlenü l kedvelik  annyira  

északi szom szédaink a szaunát. Évszá
zadok tapasztalatai alapján jó l tudják, 
hogy a szauna nem csak a bőrnek tesz jó t, 
de az egész im m unrendszernek is. É lén
kíti a vérkeringést, eltávolítja a szerve
zetből a m éreganyagokat, e rő s í t , és - aki 

I próbálta, tudja - jókedvre  derít. Kellem e- 
I sen elfáraszt, m égis új energiát ad.

Hogyan szaunázzunk? M indenekelőtt 
szánjunk rá elegendő időt, legalább egy
másfél órát, de lehet kettőt is. Fáradtan 

|  ne m enjünk a szaunába, m ert túlterhel- 
|  he tjü k  a sze rv eze tü n k e t. E lő tte  ne 

igyunk sokat, ám utána annál többet, ás- 
|  ványvizet, gyógyteákat, gyüm ölcslevet 
|  (egy kis sör azért m egengedett, főképp, 
| ha utána m ár csak haza m együnk). E gy

szerre 8-12 percet töltsünk a kabinban, 
|  de m indenképpen csak annyit, amíg jó l 
I érezzük m agunkat. Ha kijöttünk, hideg 

vízzel zuhanyozzunk, és pihenjünk egy 
negyedórát. Legfeljebb három szor men- 

| jünk  vissza az izzasztókam rába, s az

u to lsó  sz a u 
na-m enet 
után tartsunk 
hosszabb 
szünetet, ne
hogy felöltö- 
zés után újra 
kiizzadjunk.

Szaunázni 
legjobb társa
ságban . így  
kellem esen 
telik az idő.
Az orosz nők 
szerint - akik szintén nagy kedvelői eme 
időtöltésnek - a szauna kifejezetten fiata
lít. G yorsan lefogyni nem lehet vele, bár
m ennyit izzadunk is. Segíti a m éreg
anyagok távozását, így hosszabb távon 
segítheti fogyókúránkat.

Ha m indezek után kedvük tám ad egy 
kellem es szaunázáshoz, várjuk Önöket 
az Á feosz  S zak k ö zép isk o láb an  lévő 
H elios Stúdióba, ahol napfény-hiányukat 
is kúrálhatják a szolárium ban. A szauna 
és a m értékletes szolárium -fürdő segítsé
gével elkerülhetik  a téli nyom ott hangu
latot, a m egfázást, és fiatalodhatnak né
hány évet. Szeretettel várjuk kedves ven
dégeinket! (Telefon: 76/327-886/127m .)



Vendég tanulmányúton H id e g  A n ta l e m lé k é r e Pályaválasztás

A sok kecskeméti segítséggel felépült és most már ténylege
sen is mííköd('í marosvásárhelyi katolikus ifjásági központ, a 
Deus Providebit Tanulmányi Ház igazgatója, Molnár József ( 
történelemtanár ) volt három napig a Kecskemét-Marosvásár- 
hely Baráti Kör Egyesület és több mint tucatnyi kecskeméti 
társ intézmény, szervezet és a főplébánia vendége, tapasztalat- 
szerzés és ismerkedés céljából. Képünkön a Civil Ház Szolgál
tató Központ vezetőjével, Budainé Nagy Katalinnal (balról) és 
Rigóné Kiss Évával, a Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével be
szélget Molnár József

Erdélyi kör Kecskeméten
Egy éve alakult m eg K ecskem éten az Erdélyi M agyarok Bács 

M egyei Egyesülete. Beszám oltak az eddigi m unkáról, új tago
kat köszöntöttek, tisztségviselőket választottak. Dr. Kövesdi 
Pál, az Erdélyi Körök O rszágos Szövetségének elnöke - ven
dégként - is köszöntötte őket és ism ertette tevékenységüket.

M ár egy éve, hogy nincs közöttünk Hideg Antal. Lapunk m unkatársai között is 
tisztelhettük - sokak m ellett nekünk is hiányzik. Ma m ár nem m indenki tudja, hogy 
költőként az irodalmi közéletben is aktív em ber volt, az elsősorban fiatalokat töm ö
rítő József A ttila kör titkáraként az országban is jól ism erték. A lpolgárm esterként - 
a 90-es évek elején - m úlhatatlan érdem eket szerzett abban, hogy m űvészeti tago
zat indulhatott a Kandó Szakközépiskolában. Elérte, hogy a volt DU TÉP ipartele
pen önálló épületet kapjanak, am elyben máig színvonalas képzőm űvészeti képzés 
folyik. M inderre gondolva, a K öztér Kulturális Egyesület, az iskola M űvészeti ta
gozata a Ne> zelközi Kerám ia Stúdió (ez volt utolsó m unkahelye) és a család a ta
gozatos ta r  ,;lók szám ára képzőm űvészeti pályázatot hirdetett. Hideg Antal gyer
mek és "felnőtt" verseinek illusztrálására. A zsűri (Balanyi Károly, Dam ó István és 
Probstner János) m integy húsz alkotást tartott érdem esnek arra a kiállításra, amely 
a Nem zetközi K erám ia Stúdió kiállítóterm ében (Kápolna u.) nyílik decem ber 12- 
én (kedden) 17 órakor, C sönd-vezeték cím m el és karácsonyig tekinthető meg.

M egnyitja illetve köszöntőt mond: H ideg Antalné M agdi és Probstner János.

Ism ét sok látogatót vonzott az Ifjúsági O tthon pályaválasztást 
segítő rendezvénye, am elyen a kecskem éti középfokú oktatási és 
egyéb képző intézm ények, szervezetek m utatkoztak be.

V eté lk ed ő  - első  fo rd u ló
mmmwMmm.m

A Katona József Emlékházban a Fia
talok Fóruma című sorozat következő 
rendezvénye 2000. decem ber 7-én (csütör
tökön) 15 óra 30-kor lesz. Tém a: "M a
gyarhon szépségei” (Jókai és Kecskem ét). 
E lőadást tartanak: Csornák M elinda és 
Székely G ábor (A Kecskem éti R eform á
tus Kollégium  G im názium ának 11. oszt. 
tanulói) M indketten résztvettek a fenti 
cím m el m eghirdetett K árpát-m edencei Jó-

kai-pályázaton, am elyen a legjobbak kö
zött szerepeltek és korreferátum ot tarthat
tak a 2000. novem ber 11 -én, Révkom á- 
rom ban (K om árno, Szlovákia) m egrende
zett Jókai konferencián. Az E m lékház ki
állításai m egtekin thetők: kedd-szom bat 
10-14 óráig. K atona József u. 5.

A Bánk bán színpadi életéből című ki
állítás megtekinthető 2000. december 
16-ig.

Felvételünk a K ecskem ét-M arosvásárhely m űveltségi vetélkedő 
m egnyitóján készült. A verseny 2. fordulójának feladatait az aláb
biakban adjuk közre.

A Marosvásárhely-Kecskemét műveltségi vetélkedő 2
Híres emberek Marosvásárhelyen

1. Híres családok. N evezd m eg a szem élyeket!
a. A pa és fia - m atem atikusok
M ilyen intézm ény viseli a nevüket M arosvásárhelyen illetve K ecske
m éten?
M elyik városban áll a szobruk?
b. Apa, fia, unoka - krónikások
2. V álaszoljatok a kérdésekre!
a. A z Arany m esekönyv írója
b. Tibeti - angol szótárt szerkesztett (keresztneve nélkül)
c. M arosvásárhelyen írta utolsó levelét feleségének a segesvári csata 

előtt
*•

d. K ezdem ényezésére 1793-ban m egalakult az Erdélyi M agyar N yelv
m űvelő Társaság

e. M arosvásárhely híres könyvtárának alapítója
f. A K ultúrpalota egyik tervezője
g. A K ultúrpalota m ásik tervezője
h. A V ártem plom  lelkésze, ő alapította K em ény Z sigm ond Irodalm i 

Társaságot
i. K astélyában találkoztak az Erdélyi Helikon tagjai
j. Ü vegfestm ényei a K ultúrpalotát díszítik

Kit rejtenek a szám ozott betűk?
M it köszönhet M arosvásárhely a nevezetes szem élynek? (A válasz ter

jedelm e: max. A /4-es lap.)
3. C soportosítsátok az összetartozó neveket, helységeket, "foglalkozá

sokat", évszám okat!
a. Báthory István, g ró f B ethlen István, Békés Gáspár, báró Kem ény Já

nos, g ró f B ethlen István Balassi Bálint *
b. G ernyeszeg, K erelőszentpál, M arosvécs
c. M iniszterelnök, fejedelem , az erdélyi irodalom  és színház m ecénása
d. 1903 - 1971., 1575. jú liu s 8., 1921 - 1931.

Erdélyi Pantheon
1. M indketten H ollandiában tanultak, a XVII. században éltek.
a. A  község, ahol született, Sepsiszentgyörgy és Brassó között van. B e

épült a nevébe is. G yulafehérvárott, m ajd K olozsvárott tanít. Fő m ű
vei: M agyar E ncyclopaedia, Az iskolák felette szükséges voltáról.

b. N yom dát alapít K olozsváron.
2. Kitől idéztük a következő versrészleteket? Mi a versek cím e?
a. "K atona József e lm aradt s dúlt lánggal égett K ecskem éten." 
Segítségül idézünk egy m ásik verséből is.
"Barna patakja 
napra kacagva
a lom ha M arosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
Zeng a hegy orm a
S zeng - ügye zeng, ügye zeng a szíved?"
b. Ki írta az alábbi versrészletet? Mi a cím e?
"Volt a K üküllőn egy m alom , m orm olását m ost is hallom ."
M ilyen családi kapcsolat van a két szerző között?
3. Kire ism ersz az idézetből?
"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne."
4. Ki az az író, akinek m űvei alapján készült a levél? 
írd  le a m űvek cím ét i s !

"Kedves Világszép Nádszál Kisasszony!
Kérlek, ne szom orkodj! Táltos Jankó hajnal után indul, am ikor a kék li

liom  kinyílik. Ekkor tud égi harm atot gyűjteni a kulacsába, hogy szaba
duláskor azonnal ihass.

Jaj, olyan nehéz egy szabadítást m egszervezni, hogy egészen összeku- 
szálódott az árvalányhajam !

Jankó útközben szakít az aranyalm afa gyüm ölcséből, védelm edre viszi 
az arany nyílvesszőt. M indent nagyon pontosan elm agyaráztam . Tudja, 
hogy nem  fogadhatja el R ókáné m ézes - m ákos kalácsát.

Az első, am it m eglátsz, egy rózsa lesz, ezt a rózsát nevető királykisasz- 
szony küldi neked.

H am ar hazaértek, m ert az aranyszőrű csikó jó  cim borája Jankónak. 
A lig várom , hogy itthon legyél, és m agam hoz ölelhesselek.
A halhatatlanság országa, 2000. novem ber

Szélike királykisasszony
5. Kire ism ertek a titkosírással Trt szöveg alapján? Fejtsétek m eg a tit

kosírást! Kiről van szó?
16 29 25, 12 29 1 11 15 18 34 33, 10 28 16 32 10 31,
15 29 24 6 1 1 9  24 21 31 9 29 38 9 39 27, 1 39 9 29 6 1 0  20 15
14 9 19 15 18 24 22 4. 19 1 2 8  3 1 9  29 18 9 3 1 3 2  27 17 9
6. írói nevén Kisbán M iklós. M űvészeti író, festő, díszlettervező. É rté

kes m űgyűjtem énye a Nem zeti M úzeum ra szállott.
N evezd m eg a sokoldalú m űvészt!
A m egfejtést segíti a m egadott szakirodalm on túl:
Erős Zoltán: M agyar irodalm i helynevek A-tól Z-ig 
M óra F. K önyvkiadó, 1985.
7. Fejedelm i totó
1. Ki az az erdélyi fejedelem , akinek szobor őrzi M arosvásárhelyen az 

em lékét?
1. II. Rákóczi Ferenc 2. W esselényi M iklós x. Bethlen G ábor
2. Kit választottak M arosvásárhely határában, dinnyeföldön fejedelem 

m é?

1. Kem ény János 2. II. Rákóczi Ferenc x. Báthory G ábor
3. Ki volt az a fejedelem , akit lengyel királlyá is választottak ?
1. Báthory István 2. II. Rákóczi G yörgy x. I. Rákóczi G yörgy
4. K inek a fejedelem sége idején nyilvánították szabad királyi várossá a 

helyet, M arosvásárhely néven?
1. R ákóczi Z sigm ond 2. I. Apaffi M ihály x. B ethlen G ábor
5. Ki használta e lőször a fejedelem  cím et?
l.Szapolyai János 2. János Z sigm ond x. B áthory Gábor
6. Ki az az erdélyi fejedelem , akit a felkelt m agyar rendek a szerencsi 

országgyűlésen M agyarország fejedelm évé választották?
1. Kem ény János 2. Székely M ózes x. Bocskai István
7. K olozsvárott választották fejedelem m é, fejedelm i d inasztia kezdődik 

vele. Ő építtette Szerencs várát.
1. Rákóczi Zsigm ond 2. B ethlen G ábor x. Báthory István
8. A m űvészetek és tudom ányok pártolásában is kitűnt E rdély fejedel

mei közül.
1. II. Rákóczi Ferenc 2. T hököly Im re x. B ethlen G ábor
9. Egyetlen erdélyi fejedelem , akit tudatosan felkészítettek az uralko

dásra. 20 évesen váradi kapitány, 21 évesen választották fejedelem m é.
1. I. Rákóczi G yörgy 2. II. Apaffi M ihály x. II. Rákóczi G yörgy
10. "Papnak lett volna alkalm asabb, m int fejedelem nek" - m ondták ró

la kortársai.
1. II. Apaffi M ihály 2. I. Apaffi M ihály x. Báthory Gábor
11. Fejedelem ségét nem szultáni okirat, ún. athnam e erősítette meg.
1. T hököly Im re 2. Kem ény János x. I. Apaffi M ihály
12. V isszaszerezte az el adom ányozott kincstári birtokok egy részét. 

M egnyitotta E rdély határait az idegen bányászok, m esterek és kereske
dők előtt, később bevezette a m arha, a só, a viasz, a m éz stb. külkereske
delmi m onopólium át.

1. Bethlen G ábor 2. B randenburgi Katalin x. II. Rákóczi Ferenc
13. G yulafehérvárott erdélyi fejedelem m é választották, Szécsényben 

vezérlő fejedelem m é, fejedelm i székébe M arosvásárhelyen iktatták be.
1. Bocskai István 2. János Zsigm ond x. II. Rákóczi Ferenc
13+1. Felvette Erdély és a R észek fejedelm e cím et, és egyben lem on

dott a választott m agyar királyi cím ről.
1. János Z sigm ond 2. II. Rákóczi G yörgy x. B ethlen G ábor
Irodalom : Bertényi - D iószegi - H orváth - K alm ár - Szabó: K irályok 

könyve O fficina Nova, Gyula, 1994.
A II. fordulón 83 pont érhető el.

Beküldési határidő: 2000. december 15. (Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.)

"Marosvásárhely - Kecskemét"
Kérjük minden munkátokon tüntessétek fe l a vetélkedő csapatok nevét!

Kiegészítő foglalkozás: 2000. december 7. csütörtök, 15,00 óra 
Helye: Katona József Könyvtár 

Téma: Irodalmi barangolás Erdélyben 
Minden csapatból 2-2 fő  megjelenésére számítunk!

Szakirodalom: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon ügyeleténél és a Katona 
József Könyvtár Gyermekbirodalmában helyben olvasással használható.

A Kárpát medence karizmatikus közösségeinek találkozója
—

Október 26-29. között a pannonhal
mi bencés kolostor adott otthont a 
Kárpát medence HALÓ közösségei 
találkozásának. A HALÓ a Római 
Katolikus Egyházon belül működő 
karizmatikus közösségek összefogá
sát, tájékoztatását vallja feladatának, 
ami a Kárpát medence egész területé
re - mintegy 700 közösségre - terjed 
ki. Pannonhalmára 330-an érkeztünk, 
ebből 16-an a kecskeméti Szentcsalád 
Plébániáról. Magyarországról 20, Fel
vidékről 9, Kárpátaljáról 7, Vajdaság
ból 13 és Erdélyből 23 közösség képvi

seltette magát. Horvátországból elő
ször tudtak eljönni egy közösség kép
viseletében.

A H Á LÓ  találkozó három  szekcióban 
végezte m unkáját:

I Nevelés: egyik előadója Jeleníts Ist
ván p iarista, volt tartom ányfőnök.

II. K om m unikáció, előadók: Juhász Ju
dit és Szabó Ferenc voltak.

III. K özösség, előadó Jávorka Lajos és 
Hardi T itusz atyák voltak.

E lő ad ás t ta rto tta k  m ég C h ris to p h  
S ch ö n b o rn  b íb o ro s , b écs i é rsek  és 
N em eskürty István korm ánybiztos.

Az összejövetel fő feladatának tekin
tette a lelkiség egyházon belüli erősíté
sét, a II. Vatikáni zsinaton m egfogalm a
zott célkitűzések tovább m agyarázatát, 
ill. végrehajtásának segítését.

A karizm atikus közösségek összefogá
sukkal egyre nagyobb erőt képviselnek, 
ami a m egújuló Róm ai Katolikus Egy
ház szám ára nagy segítséget jelenthet. 
Nem  távoli feladatának tekinti, hogy 
m ozgalom m á váljon, ami a m agyarság - 
földrajzi helyzettől független - összetar
tozását jelen ítheti meg.

Gódor József

A 30-as évek Tel-Avivjának mai szem m el is m o
dern építészetét bem utató fotókiállítás nyílt a volt 
kecskem éti zsinagógában, a mai Technika H ázá
ban. Tervezik, hogy hasonló jellegű  kiállításokra 
rendszeresen sort kerítenek. K épünk a m egnyitó 
napján készült, középen az egyik lelkes szervező, 
Som odi Henrietta.

A Szórakaténusz Játék
múzeum december 2-án és 
3-án textilnyomtatásra várja 
a gyerekeket, 9-én délelőtt 
textiljátékok, délután neme
zelés lesz. 10-én vasárnap 
délelőtt 10 órától születésna
p i malombajnokság lesz, 
ahová elsősorban családi ne
vezéseket, nagyszülőket és 
unokákat várnak. 2-án és 16- 
án délután az aprók táncá
hoz a Hegedűs együttes szol
gáltatja a talpalávalót. 17-én 
papírmerítés lesz, 23-án és 
30-án pedig karácsonyi illet
ve szilveszteri készülődés je 
gyében ajándék és álarc ké
szítés lesz a program.



Repülőmodellezők

Álmodtam az éjjel. Egy furcsa, fából tá- 
kolt repülőalkalmatosságon kellett átmen
nem a szomszéd városba. Lassan emelked
tem, s ami furcsa: nem az alant elúszó táj 
látványa maradt meg bennem, hanem a 
felhők, s maga a repülés szédületes boldog
sága, a határok nélküli szabadság élménye. 
Mint más, én sem szoktam emlékezni az ál
maimra, de ez eleven volt, tiszta még két 
nap múlva is, amikor felkértek, hogy írjak 
cikket a kecskeméti repülő-modellezőkről.

- Több, mint negyvenhárom tagunkkal most 
az ország legnagyobb vidéki klubja vagyunk 
- kezdi bemutatkozásukat a vezető, Szklenár 
Emil (csoportkép jobb szélén áll). - Bár jelen
leg is több országos bajnokunk van, igazi 
fénykorunkat régi MHSZ-es időszakunkban 
éltük. (Jelenleg is a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
volt MHSZ-székházban találkozunk péntek 
délutánonként.) Sikeres, nagyhírű klub volt a 
miénk. Még a félegyházi klubot is mi segítet
tük át a kezdeti nehézségeken. A társadalmi 
változások viszont nem kedveztek nekünk. 
Igen kevés önkormányzati támogatást élvez
ve önfenntartókká váltunk. De beszéljünk a 
jóról is. Eredményeink még ma is a régiek. A 
modellezés csúcsa a műrepülő kategória. En
nek tavalyi bajnoka, idén az épp két hete Má
tyásföldön rendezett országos verseny máso
dik helyezettje, Sebe Ferenc( csoportképen 
balról a második), a mi tagunk. Ez csak egy 
példa a sokból. Az, hogy ma is a legjobbak 
közé sorolnak bennünket, a megmaradt, ki
tartó és anyagilag is áldozni tudó sporttársak 
érdeme. De azok az anyagi erők, amelyek 
hosszútávon a klub működését, az utánpótlás 
kinevelését, versenyeken indítását, a nemzet
közi színtérre való kijutást biztosítanák, már 
nem áll a rendelkezésünkre. Baranyi László 
(csoportképen középen guggol), egyik legte
hetségesebb tagunk a magyar válogatott tag
jaként versenyezhetett volna Görögország
ban, de pénzhiány miatt ez is meghiúsult. 
Visszatérve, míg régen a szervezési feladato
kat függetlenített klubtitkárok látták el, mára 
már az alapkommunikációt segítő országos 
lap, a Modellezés is szép csendesen meg
szűnt. Más: régen képzett MHSZ-oktatók ke
ze alatt egyidőben kb. ezer gyerek modelle
zett a városban (pl. többek között az Úttörő
házban), ma egyetlen kezdő fiatal sincs a so
rainkban, vagy ha be is téved valaki, hamar 
kiesik a sorból. Ez egészen pontosan azt je 
lenti, hogy addig él ez a klub, amíg mi.

Drága sport a repülő-modellezés?
Nézze - mutat fel az épp repülő modellfe a 

nagymúltú röplabdásként is ismert Szekeres 
István (csoportképen bal első) -, ott fenn, az a 
kis gép, melyet csak feldobni kell, utána adott 
repülési lendülete alatt vissza kell irányítani 
pontosan a kézbe, durván hatvan-hetvenezer 
forintot ér. De ez még a legegyszerűbb. Egy 
30 köbcentis gép belekerülhet akár félmillió
ba is. Akkor sem olcsóbb, ha nem készen ve
szem, hanem én készítem, de óriási a különb
ség a kettő között. Vérbeli modellező kész 
gépet nem vásárol. Hiszen épp az a lényege, 
hogy érezzem, milyen apró, alig észlelhető, 
egyéni technikai változtatások kellenek az 
egyre tökéletesebb repüléshez. Gondolja el, 
néha egy jól tervezett vitorlázó otthagyja a 
motoros gépeket. Aztán, mire végre kész a 
gép, lehet vigyázni, nehogy megsérüljön. Itt 
van meglőve a fiatal. Ha elvisszük a verseny
re, s nem sikerélménnyel jön haza, hanem 
egy összetört géppel, akár három évre is le
nullázhatja magát. Nem tud egy-kettőre új 
gépet összerakni, hisz a minimális anyag- 
szükséglet is több tízezres nagyságrendű.

Nehéz irányítani ezeket a játékszerű ma
sinákat?

Elmondok egy példát- veszi át a szót az 
előbb röptető Szöllősi József (csoportképen 
balról a negyedik). A Mátrában voltunk, mi
kor odajött hozzánk egy profi, rendes nagy 
gépen vitorlázó-repülésből vizsgázott nő, 
hogy szeretné kipróbálni a modelljeinket. Hi
ába igyekezett, nem ment neki, pedig a vezér
lőpult szinte ugyanaz. Mindez fordítva sokkal 
egyszerűbb. Bármelyik gyakorlott modellező 
helytáll nagy vitorlázóban ülve is.

A fizikai állóképességen túl idegsport is 
ez?

Biztos, hogy nagy koncentrációt igényel, 
amit erősen befolyásol a mindenkori pszichi
kai erőnlét. Sokéves modellezőt is érhet bal
eset. Egyszer nyitva maradt a Ford Tranzit 
hátulja, be is "sétált" véletlen egy gép. Ennél 
komolyabb volt, amikor egy Dáciát úgy nyi
tott fel a felszálló 10 köbcentis modell, mint 
egy konzervet.

Beszélne a kisgépek fajtáiról? - kérdezem 
Formádi Józsefet (csoportképen jobbról a 
második), a klub nagy öregjét.

Nagyon érdekes a körrepülő, mely egy vagy 
két acélszállal van összeköttetésben az irá
nyítóval. Van makett-forma is, mely az igazi 
élethű mása. A hagyományos fajtákból ma 
már csak a szabadon-repülőkkel és a rádió- 
irányításúakkal találkozhatunk. Ugyancsak 
sokszínű az általuk nyújtott produkció. ( Ná
lunk már nem látni, de Nyugaton még ked
veltek a COMBAT- versenyek, ahol két 
szembenálló gép egy adott körsugáron igyek
szik levadászni a másik farkára erősített 
krepp-papírszalagokat.) A FAI (a repülőmo
dellezők nemzetközi szervezete) szabályzatát 
betartva a műrepülő kategóriában például 
legfeljebb öt kilogrammos önsúlyú, 2x2 mé
teres kiterjedésű gép versenyezhet. Az irányí
tótól való távolsága 70 méter. Egy képzelt 
téglalap alakú pályán, mint valami mozikép- 
ernyőn röpülve mutatja be tíz percen át meg
adott sorrendben, folyamatosan 18 különböző 
figuráját, melyet a műkorcsolyázókhoz ha
sonlóan pontoz a zsűri. Értékelik többek kö
zött az egyenes és a körrepülés szabályossá
gát, a figurák (dugóhúzó, lassú és gyors orsó, 
M-figura, stb.) egymagasságúságát is. 2001- 
től újabb előírás lesz a szabadonválasztott ze
nére történő bemutató.

Miközben Baranyi László bravúros repí- 
tését nézem, sajátosan folytatódik mellet
tem a párbeszéd:

Sajnos, ez is az a terület, ahol pénzhiány 
miatt utcára engedtünk egy csomó gyereket. 
Tudom, hogy abból az évi ezer gyerekből, 
akik modellezni tanultak, nem mindből lett 
pilóta (bár az is lett), de valamit megtanultak. 
Elsősorban - nem annyira katonás, mint in
kább emberi - fegyelmet. Hogy miközben 
maximális segítséget kaptak a modell elké
szítéséhez, nekik is be kellett tartani a szabá
lyokat. Megtanulták, milyen anyagnak mi
lyen tulajdonságai vannak. Hogy ha így vág
ja  a fát, akkor az úgy hasad. Megtanultak ké
zi szerszámokkal bánni, rajzot olvasni. A 
gondosság pedig meghálálja a repülésnél a 
precíz munkát. S ha megmaradt a barkácsolás 
szenvedélye, lett belőlük egy becsületes asz
talos vagy lakatos. Emlékszem, milyen büsz
kén vittük nyári táborokba is a repülőládán
kat, amely néha nagyobb volt, mint mi. Az if
júságnak ezt a részét mára elvesztettük.

Az, hogy drága sport, relatív - veszi vissza 
a szót a klubvezető. Ha egyszer kapnék any- 
nyi pénzt, amennyit az állam az egyfőre jutó 
drogmegelőzésre fordít, elég lenne a klub 
éves költségvetésére.

Mi a legszebb a repülő-modellezésben? - 
kérdezem pár nappal azelőtti álmom gyö
nyörű képeire gondolva a körülöttem álló
kat. - Az a sikerélmény, amivel szabadon 
uralják az eget?

Ez is jó, persze. Jövő év nyarán egyébként 
nyílt repülőmodell-napot szeretnénk tartani a 
külső érdeklődők számára. Mi, klubtagok, té- 
len-nyáron szinte mindennap kijövünk ide a 
Mária-Kápolna-rétre. Ez a mi helyünk. Hu
szonöt éve gondozzuk, nyírjuk a füvet, ápol
juk a bokrokat. S persze imádkozunk, hogy 
az ÖKO-lakópark terjeszkedésével egyszer 
be ne építsék ezt is. Kijövünk, megröptetjük a 
gépeinket, elviccelődünk, elbeszélgetünk 
egymással, s mire lemegy a nap, már el is a 
fújta a szél a gondokat. Már hagyomány, 
hogy minden szilveszterkor összejövünk a 
szokott helyünkön. Ilyenkor még az is kijön, 
aki máskor csak ritkán bukkan fel. Itt kint a 
réten, a szabadban együtt főzött étel mellett 
még néhány utolsó kört röptetve, játszva bú
csúztatjuk az óévet, míg csak le nem megy a 
nap. Több évtizedes barátságok hoznak ki ide 
bennünket. Ez is csoda. Kérdésére válaszol
va: az a legjobb, hogy együtt vagyunk.

Kada Erika

MSZP kongresszus
“Mi németek és mi német szociálde

mokraták, nem felejtettük el azt, amit 
bátor, messzire tekintő és határozott 
reformpolitikusok 1989-ben a német 
egységért tettek. Magyar barátaink 
voltak azok, akik a határ megnyitásá
val történelmi jelzést adtak. Jelzést a 
szabadságért, a demokráciáért és az 
emberi jogokért egész Európában, je l
zést Németország egységéért és Euró
pa egyesítéséért. Az Európa Unió bő
vítésének folyamata a belépni kívánó 
országoktól, minden kétséget kizáró
an óriási reform-erőfeszítéseket köve
tel meg. A tagjelölt országok társadal
mai széleskörű alkalmazkodási és mo
dernizációs nyomásnak vannak kitéve 
mindaddig, míg meg nem teremtik a

tényleges integrálódás előfeltételeit. 
Éppen Magyarország az az ország, 
amely e tekintetben nagy előrehala
dást mutat. Európa profitálni fog a bő
vítésből: politikailag, gazdaságilag és 
kulturálisan. Az Unió bővítésével és 
mélyítésével új fejezetet akarunk nyit
ni az európai egység művének siker- 
történetében. Mi a béke, a szabadság, 
a demokrácia és a jólét Európáját 
akarjuk építeni a polgárokkal és a pol
gárokért. Magyarország nélkül azon
ban ez az Európa nem lenne befejezett 
és tökéletes. Évszázados feladatválla
lásban szilárdan a mi oldalunkon áll
nak. Köszönetét mondok ezért.”

(Részlet Gerhard Schröder beszédé
ből a kongresszuson)

A Bács-Kiskun megyei küldöttek, a második sorban kecskemétiek is

Pszichiáter a 
politikáról

Veér András pszi
chiáter professzor 
figyelmesen ülte 
végig a vendégek 
sorában az MSZP 
kongresszus első 
napját. Kíváncsian 
kérdeztem, gyak
ran hívják-e és jár- 
e politikai rendezvényekre, pártok 
kongresszusaira?

- Igen. Évente, illetve, am ikor van, a szo
cialisták és a szabad dem okraták m indig 
m eghívnak és el is m egyek. Érdekes m ó
don a m ostani korm ánypárti koalíció ré
széről m ég sosem  hívtak.

- Ez csak szakmai érdeklődés vagy va
lamilyen más elkötelezettség is?

- Sosem  titk o ltam , hogy igazábó l 
szociá l-liberális beállítódásúnak  tartom  
m agam , és érdekel is a politika. K ülönö
sen érdekel m ost ez a kongresszus, de az 
SZD SZ-é is. Legalább ennyire szakm ai is 
a dolog, m ert a pszichiátria a társadalom - 
tudom ánytól nem igen választható el.

- Milyen benyomásai vannak az itt lá- 
tottak-halottak alapján?

- Úgy látom , hogy az M SZP m agabiztos 
párt, és erre m inden oka meg is van. Érez
hető viszont egy belső feszültség is, ami 
nagyon káros, és vélhetően ezt a m ostani 
kongresszus sem oldja fel. N ém eth M iklós 
nagyon erős szem élyiség, és az ő általa kí
vánt változások - am it én nagyon szükség- 
szerűnek is tartok - m egosztják a pártot.

- A zaklatott politikai stílus és hangu
lat ellen, ami a mai közéletet jellemzi, 
tud-e tenni valamit a mentálhigiénés 
szakma?

- Nagyon jó  lenne, ha a politikusok, kép

viselők folyam atos önism ereti és egyéb 
m entális program okon, felkészítőkön ven
nének részt. Ha ezt elfogadnák, mi m eg 
tudnánk többszörözni az erejüket. M ost 
ezt sem a korm ány-, sem az ellenzéki ol
dal nem igényli, pedig mi, pszichiáterek, 
nyitottak lennénk rá, sokat seg íthe tnénk ...

- Kecskeméten meg szokott-e fordul
ni?

- M inden évben többször járok  ott, e lő 
adásokat szoktam  tartani a gyönyörű V á
rosházán m entálh ig iénés tém ákban, de 
drog-ügyben is a TIT  program jain, illetve, 
am ikor m eghívnak.

K. Gy.
_____ _ _ _ _ ■

Demszky zaszlobontas
"Tiszta Magyarországot, tiszta köz

élet!" - ez az SZD SZ ezredfordulós je lsza 
va, hirdette Dem szky G ábor K ecskem é
ten. Budapest főpolgárm etere szerint ma 
elsősorban a honi közéleti m egújulására 
volna szükség, mert rossz az em berek 
közérzete, és az országjelentésben is a 
korupció szerepel az első helyen.

- Persze, ehhez rendbe kell tenni a pártok 
finaszírozási rendszerét, valam int meg 
kell terem teni a törvényi hátteret, hogy bi
zonyos erkölcsi norm ák m egsértése m iatt 
egy politikus lem ondatható legyen - tette 
hozzá Dem szky. Szerinte az elm últ hetek
ben kirobbant kisgazda botrányokért a Fi
deszt is felelősség terheli, m ert a pártépí
tésbe, nem pedig a tisztességes korm ány
zásba fektette az energiáit. Az SZDSZ

m indezeken túl a legfontosabbnak a fej
lett, sokoldalú infrastruktúra és inform ati
ka kiépítését tartja. Arra az újságírói kér
désre, hogy kik azok a küldöttjelöltek, aki
ket a decem beri országos tisztújító kül
döttgyűlésen tám ogatni fog, a főpolgár
m ester a következőket válaszolta: "m ind
azokat, akik az M SZP-hez való viszonyt 
úgy ítélik meg, ahogyan én".

A főpolgárm ester m ellett Zw ack Péter is 
jelen  volt a sajtótájékoztatón és elm ondta, 
hogy kiáll Dem szky mellett, m ert szerinte 
a gyakorlatias, szakm ai politizálás ideje 
jö tt el. A rra a kérdésre, hogy visszatérése 
azt jelenti-e, hogy országgyűlési képvise
lőjelöltként újra elindul m ajd K ecskem é
ten, Z w ack m ég korainak találta a válasz
adást.

Az SZDSZ - egészségügyi programja
M eglepően kevesen jö ttek  össze arra az e lő 

adásra, am it Szolnoki A ndrea (SZD SZ) tervezett 
elm ondani a Szabad D em okraták Szövetségének 
egészségügyi program járól, s am elynek m egvita
tása a párt decem ber eleji küldöttértekezletének 
m unkáját segíthette volna. így azután a m egjelent 
orvosok, akik tulajdonképpen elszenvedői az 
egészségügyi reform  halasztódása m iatt egyre ki
látástalanabb helyzetnek, elbeszélgettek a neves 
politikusasszonnyal.

Az SZD SZ egészségügyi program ja szerint 
m egszüntetné az O rszágos Egészségbiztosítási

Pénztár monopol helyzetét. Három  lépcsős ellátá
si rendszerben gondolkodik. A közegészség, - 
járványügy, szűrés-gondozás, prevenció állami 
feladat. A m agánbiztosítók  finanszíroznák  a 
"m andulától a vakbélm űtétig" kategóriájú be
avatkozásokat, m íg a költséges beavatkozások - 
például a transzplantációk - a központi pénzből 
és járulékokból lennének fedezhetők. Az általá
nos privatizáció nem terjedne ki a kórházak terá
piás osztályaira. M egem lítette, hogy a halasi kór
ház privatizációja m intaszerűen közeledik a befe
jezéshez. nm

Ünnepi munkásgyűlés a MÁV-nál
A Munkástanácsok 10 éves fennállásának év

fordulójára emlékeztek a kecskeméti MÁV okta
tótermében a vasutas munkástanácsi tagok, ünne
pi munkásgyűlés keretében.

Az alapítók egyike, Kőváry Antal megyei elnök 
köszöntötte a szépszámú résztvevőt és Nagy Im
re országos alelnököt. O mondta el, hogy a hat 
nagy szakszervezeti konföderáció közül az övék 
az egyetlen, amely igazán elmondhatja magáról,

hogy teljesen alulról szerveződő és igazán de
mokratikus. Sokan lettek valódi áldozatai is az ér
dekvédelmi munkának - sokakat rendítettek meg 
egzisztenciájukban, egészségükben a küzdelmek. 
De előre tekintenek, mert a szervezetben jelen lé
vő keresztény szellemiség és optimizmusuk ezt 
diktálja. Elhunyt, aktív alapító társuk, Pulai Lász
ló vasutas emlékére alapított, róla elnevezett díjat 
vehettek át többen a résztvevők közül.
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Sikeres bemutatkozás I
Sikeresen m utatkozott be a Kecskeméti 

Főiskola az EDUCA TIO 2000 fővárosi 
rendezvényén. A SAP csarnokban tartott 
nem zetközi oktatási szakkiállításon és 
börzén m indhárom  kar a profiljára legjel
lem zőbb sajátosságait vonultatta föl: volt 
term ékbem utató, egyedi tervezésű képző
m űvészeti alkotások, szám ítógépes de
monstráció. A jelenlévő hallgatók szak

szerűen tájékoztatták az érdeklődő pedagógusokat és középiskolásokat, osztogatták 
a szórólapokat, intézményi és kari inform ációkat tartalm azó prospektusokat, ajándé
kokat. A dekoratív stand mellett folyam atosan tolongtak az érdeklődők, százával 
fogytak a tájékoztató anyagok.

K E C S K E M É T I
F Ő IS K O L A

Film, póló, szórólapok
Egy intézm ény szám ára nélkülözhetetlen, hogy m egfelelő inform ációs anyaggal 

álljon az érdeklődők rendelkezésére, reprezentatív form ában m utathassa be tevé
kenységét. Az ED U CA TIO  2000, valam int a nyílt napok sorozata kellő ösztönzést 
adott arra, hogy m ielőbb elkészüljenek a PR tevékenységhez elengedhetetlen infor
m ációs anyagok. A Kecskem éti Városi Televízió m unkatársainak köszönhetően 12 
perces rövidfilm  készült a főiskoláról, am it az első integrált év nyilvános értékelé
sekor a szélesebb közönség is m egism erhet majd. A m ár forgalom ban lévő dosszié 
m ellett kisebb szórólapok is rendelkezésre állnak, sőt ham arosan m egkezdődhet a 
Kecskem éti Főiskola em blém ájával díszített pólók árusítása.

I.I ll l lf l l t ... Sikeres pályázatok
A Kecskem éti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának szakmai felügyeletével 

m űködő gyakorló intézm ények sikeresen pályáztak a Bács-K iskun M egye Közokta
tásáért Közalapítványhoz. A Gyakorló Óvoda és a Petőfi Sándor Gyakorló Á ltalá
nos iskola összesen több mint egym illió forintot nyert, hogy a törvényi előírásoknak 
m egfelelő szintre fejlessze saját eszközállom ányát. M indkét közoktatási intézmény 
saját ütem tervében határozta meg 2003-ig a rájuk vonatkozó fejlesztési feladatokat, 
am elynek időarányos részét segíti m egvalósítani a pályázati tám ogatás. Az iskola 
például term észettudom ányi szaktanterem  berendezését vállalta az első ütemben.

Közös csapatok a bajnokságon
N ovem ber végén a röplabdás lányok M iskolc elleni viadalával kezdődik az integ

rált főiskola karairól verbuválódott csapatok m egm érettetése. A M agyar Egyetemi 
és Főiskolai Bajnokságban a Kecskem éti Főiskola színeiben és újonnan készült me
zében rajtuk kívül még a kosarasok, a kézilabdázók és a labdarúgók készülnek a té
li fordulókra.

Gólyabál a Silver ClubbanI

A Kecskem éti Főiskola három karán tanuló gólyák tiszteletére a Silver Club ösz- 
szes helyiségeiben közös G ólyabált rendeztek. Az éjszakába nyúló bulira több mint 
1500 vendég érkezett, s persze részt vehettek a rendezvényen a tanárok is. Hangu
latos műsor, nyitótánc, svédasztalos vacsora - nem csoda tehát, ha még hajnali há- 
rom kor.javában m ulatott a táncos kedvű társaság, nem akárm ilyen feladványt okoz
va a bárpultoknál vagy később a ruhatári forgatagban. Az első bál a közvélekedés 
alapján jó l sikerült. A folytatás - bálban és bálon kívül - m ár csak jobb  lehet...

A főiskola új lapja
A Kecskem éti Főiskola újabb saját kiadvánnyal jelentkezik. A havonta 1000 pél

dányban m egjelenő, elsősorban a hallgatók által, a hallgatóknak készülő Integráció 
( főszerkesztő: Z im acsek M árta) m ellett találkozhatunk az eleinte szintén havonta 
kiadni kívánt Kefórum cím űvel is. Dr. Bagány M ihály ( szerkesztőség vezető) be
köszöntőjéből kiderül, hogy a R ektorátus és a karok, társintézm ények jobb  inform á- < 
lása m ellett e lap szerkesztői is a hallgatók jobb  tájékoztatását tartják az egyik leg
fontosabb dolognak. "Társadalmi m unkában" készítik, várják az írásokat, szerkesz
tési, formai ötleteket de egy új, jobb  cím et is, am elyre pályázatot írtak ki. Tervezik, 
hogy a város középiskolái, a könyvtárak is kapjanak m ajd néhány példányt a lap
számokból.

Á Katona József Könyvtár 
adott helyet - hagyom ányo
san - a Katona N apok főbb 
rendezv én y e in ek . K erényi 
Ferenc neves irodalom törté
nész m ellett O rosz László, a 
leg jelesebb K atona-kutató , 
Fűzi László és Csatári B á
lint tartottak előadást. Csak 
egyet sajnálhatunk: kevesen 
érdeklődtek - m ég a szak
m abeliek, a m agyar tanárok 
közül is - a színvonalas és 
érdekes program  iránt.

Emlékezés Vörösmarty Mihályra

A 200 éve született költő hatalmas, 
szinte áttekinthetetlenül gazdag 
életművet hozott létre. írt epo

szokat, elbeszélő költeményeket, drámá
kat, novellákat, színikritikákat, fordította 
az Ezeregyéjszaka meséit és Shekaspeare 
két drámáját, szerkesztett szótárt és nyelv
könyveket, legjelentősebb azonban az e 
műnem valamennyi műfaját felölelő, epi
káját és drámáit is átható lírája. Érzelmi 
gazdagság és gondolati igényesség, nyelvi 
pompa és pontos kifejezés egyaránt je l
lemzi műveit. Babits Mihály azt írta képze
letvilágáról: "hasonló nagy és tarka sereg 
nem nyüzsgött magyar lélekben". De 
ugyanő észrevette azt is, hogy ez a tarka 
sereg hogyan fegyelmeződik meg, hogyan 
áll korszerű célok, Széchenyi reformprog
ramja szolgálatában. Vörösmarty tudta, 
átérezte, vallotta: "Előttünk egy nemzet
nek, sorsa áll".

Egyszerre volt nemzetének és az emberi
ségnek elkötelezett híve. "Legszentebb val
lás a haza s emberiség"- fogalmazta meg 
Pázmány című epigrammájában. A legyő
zött sorsán is megrendülő részvét hatja át 
a magyar honfoglalásról írt eposzát, a Za
lán futását. A magyar nemzetet fenyegető 
pusztulást nem tudta elképzelni a világ 
részvéte nélkül: "a sírt, hol nemzet sűlyed 
el, Népek veszik körül, S az ember milliói
nak Szemében gyászkönny ül". Amikor ez 
a fenyegetés a szabadságharc leverése 
után beteljesülni látszott, abban talált re
ményt a letiport nemzet számára, hogy 
"Lesz még egyszer ünnep a világon ".
Az alkotó hazaszeretetre való buzdítás

nak számos gyönyörű megfogalmazását 
idézhetjük tőle. A legszebbet talán Liszt 
Ferenchez írt ódájából: "a felébredt tiszta 
szenvedélyen Nagy fiákban tettek érjenek, 
És a gyenge és erős serényen Tenni tűrni

A polgári méltóság romantikus köl
tőjének, Vörösmarty Mihálynak éle
téről és műveiről beszélgetett Bajtai 
Mária Pilinszky díjas tanár a Bányai 
Júlia gimnázium diákjaival, a Katona 
József Emlékházban megtartott esten.

egyesüljenek; És a nemzet, mint egy férfi, 
álljon Érc karokkal győzni a viszályon. S 
még a kő is, mintha csontunk volna, Szent 
örömtől rengedezzen át, És a hullám, 
mintha vérünk folyna, Athűlve járja a Du
nát; S ahol annyi jó  ás* rossz napunk tölt, 
Lelkesedve feldobogjon e föld."

A pályakezdő Zalán futása édesbús sze
relmi történetet is tartalmaz: a "délszaki 
tündér" reménytelen rajongását Hajna, a 
földi lány iránt. Vörösmarty a szerelem 
egyik legnagyobb magyar költője is volt. 
Petőfi gyakran idézett mottója: "szerelme
mért föláldozom az életet" mellé odaillik 
Vörösmarty három évvel korábbi, Ábránd 
című verséből: "Eltépném lelkemet Szerel
medért". "Kincs? hír? gyönyör? Legyen 
bár mint özön, A lehetetlen elmerülhet 
benne, S nem fogja tudni, hogy van szív- 
öröm” - írta 1843-ban nászajándékul 
Csajághy Laurának. A tizenhárom évvel 
korábbi Csongor és Tündében, ebben a f i 
lozófiai szintre emelt mesedrámában a 
Kalmár, a Fejedelem és a Tudós törekvé
sének kudarca is ezt bizonyította. Ezt tanú
sítja Mirigy sikertelen kísérlete is arra, 
hogy Csongor Tünde iránti szerelmét Le
dér segítségével érzékiségbe fullassza.

A szerelmesek végül is elért boldogsága 
mögött ott áll ugyan az Éj jóslata a világ
ra váró végső pusztulásról és arról, hogy 
Tünde "századok helyett" "rövid gyönyör
nek kurta éveit" választotta , de mi más ez, 
mint az emberi lét végességének tudata?

Csepp a tengerből, amit e rövid cikk me
ríteni tudott. Elérte mégis 
a célját, ha kedvet ébreszt 
Vörösmarty olvasására, 
újraolvasására.

í r ta :
O ro sz  L ászló

Emlékbeszéd verseny É l

A M agyar Irodalom történeti Társaság 
megyei tagozatának helyi csoportja és a 
K ecskem éti Ifjúsági O tthon közös szerve
zésben V örösm arty születésének 200. év 
fordulója  tiszteletére em lékbeszéd ver
senyt hirdetett. Két korcsoportban (7-9. ill. 
10-12. osztályosok) m érhették össze tudá
sukat az iskolájukat képviselő legjobb d iá
kok. R angos zsűri hallgatta és értékelte az 
előadókat: Fábiánná dr. Szenczi Ibolya ta
nár, a V örösm arty E m lékbizottság tagja, 
dr. Luchm ann Zsuzsa tanár, irodalom tör

ténész, Józsa Katalin, az Ifjúsági O tthon 
igazgatónője és Grosán Pálné, a kecske
méti V örösm arty M ihály Á ltalános Iskola 
igazgatónője.

A rendezvényt m egtisztelte jelenlétével 
B irck Edit, a Petőfi Irodalm i M úzeum  
m unkatársa, a V örösm arty Em lékbizottság 
titkára. A kategóriagyőzteseket ő hívta 
m eg a kápolnásnyéki országos Vörösm ar- 
ty-ünnepségre, valam int a Petőfi Irodalmi 
M ú zeum ban , B u d ap esten  ren d ezen d ő  
úgynevezett Reformkori bálra.

1

Csillagnéző
KOS. Vegyes hangulatú december ele 

néz. A hónap elején javul anyagi hely
zete, de a közepére hullámvölgybe ke
rül, és ennek nem csak az ünnepi bevá
sárlás az oka. A karácsony nem lesz túl 
vidám, de ne aggódjék: szilveszterre 
visszanyeri társalkodó kedvét.

BIKA Már lehet sejteni, hogy pénz 
ügyei hosszú távon szerencsésen alakul- 

I  nak majd, egyelőre azonban csak az ígc- 
fl retek hangzanak el. Valami akadály ff 
| |  folyton a kibontakozás útjába áll, de na 

adja fel a reményt: február-márciusra 1 
kiderül az ég. Addig is foglalkozzék a 
barátaival, de a nőkkel legyen óvatos.

IKREK Szükségét érzi, hogy jóval 
többet foglalkozzon önmagával, mint 
általában szokta. Jusson eszébe, hogy 
megjelenésén nem csak új ruhával vagy 
hajszínnel lehet változtatni, hiszen az 
emberen kiütköznek a gondolatai is. 
Társa pénzére most ne nagyon számít- 

ff són.
RÁK. Vagy lánytestvérében kényte

len csalódni, vagy a sógornője intrikái 
miatt szenved. Okosan teszi, ha felül
emelkedik a hétköznapi civakodáson. 
Titkos érzelmi kalandon töri a fejét, s ta- \  
Ián lehetősége is nyílik rá, de később

m
sok kellemetlensége származhat belőle. 
Legyen hát kétszeresen óvatos. 

OROSZLÁN. Párja vagy szülei nehe- 
j§ zen viselik el barátait, s ez önnek csaló

dást okoz. Paprikás légkörre számítson 
odahaza. Átmenetileg elveszítheti támo
gatóját is, aki a munkahelyén eddig se
gített megvalósítani elképzeléseit, de 
emiatt ne aggódjék, inkább koncentrál
jon az ünnepekre.

SZŰZ. Jó eséllyel számíthat egy mun- ff 
kahelyi kalandra, de ha elügyetlenkedi, 
egyoldalú, plátói szerelem válik belőle. 
Azonban így is, úgy is megvékonyodik 
a pénztárcája. Előléptetését ugyan már 
kilátásba helyezik, de a végső döntésre . 
egy-két hónapot még várnia kell.

MÉRLEG. Komoly erőfeszítéseket 
tesz anyagi helyzete javítására, sok 
eredménnyel, de nem teljes az öröme, 
mert komolyabb sikerre vágyott. Nagy 
szerelemről is álmodozik, de egyelőre 
elégedjen meg egy kis flörttel, némi ro
mantikával. Csak a közlekedéstől el ne , 
vonja a figyelmét!

SKORPIÓ. A háttérben törtetők és 
- könyöklők akadályozzák tervei megva

lósítását. Igyekszik kötelezettségeit tel- 
|  jesíteni, de ez erősen megterheli, s emi

att otthon feszült a hangulat. Örökségre, 
ösztöndíjra vagy pályázati pénzre is szá
mít, de nem biztos, hogy ebben a hónap
ban hozzájut.

NYILAS. Fontos lenne, hogy átgon-
II dolja céljait, s világosan meghatározza ss If

uj törekvéseinek irányát, még akkor is,
ha emiatt elvi vitába keveredik környe
zetével vagy partnerével, vagy esetleg 
munkacsoportjában támadnak feszültsé
gek. A jövő évet már új alapokon kezd
hetné.

BAK. Csak kis adagokban érkezik a 
szerencse, de ne akarjon most jóval na- 

| |  gyobbat. Tartózkodjék a hazardírozás- 
tól, mert anyagi kár érheti a hó közepe 
táján. Alkotókedvének nincs teljében, 
inkább visszahúzódik a szerepléstől, s 
inkább csak a hónap végén érez hajlan
dóságot a kimozdulásra.

VÍZÖNTŐ. Férfi barátságoknak ked- 
vez ez az időszak, de nem kizárható a ' 
partnerrel való összhang sem. Otthoná
ban ugyan kiegyensúlyozott a hangulat, 
de mégsem annyira tökéletes, mint sze- 
retné. Pálja talán joggal váija el, hogy 
többet foglalkozzon vele. Ez még nem 
jelenti az önfeladást!

HALAK. Ideje, hogy kibéküljön az 
anyósával, vagy legalább tegye meg a 
kezdeti lépéseket. Tanulásra, vizsgára

|i  alkalmas ez az időszak, mert képes kon-H
centrálni a szellemi feladatokra. Vala-ü 11
minek vége szakad ebben a hónapban.
de lehet, hogy csak egy tervét, álmát ad- §t
ja  fel. Okvetlenül szükség van rá?

L. A.
Születési horoszkóp, sorselemzés, 

előrejelzés, személyes konzultációval. 
Tel.: 30/27-144-28.
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A sport minden örömét adja
G olyókkal, labdákkal szám talan játéko t ta

lált m ár ki az em beriség. Rúgják, ütik, dobják, 
böködik. Füvön, vízben, hom okban. M inden 
földrészen. E já tékok  egyike a boccia. Ha jól 
figyeltem , arról szól, hogy párban játsszák. 
A z első játékos e lgurítja  a fehér labdát, s a 
kék és piros labdákkal küzdőknek pedig ah
hoz legközelebbre kell ju tta tn i a sajátjukat. 
(H a jó l em lékszem , a golyózás cím ű népi já 
ték a hozzáfogható. Vö: Pál utcai fiúk. Ki em 
lékszik rá?)

A bocciában az a szép, hogy bárki játszhat- 
ja , egyetlen feltétele van: akarjon, szeressen 
játszani. A karjon győzni. És tudja elviselni, 
ha veszít. A m ozgássérültek szám ára a boccia 
a sportolásnak m inden öröm ét képes m egad
ni. Egyre népszerűbb is. Igaz, az edzésekre e l

járn i, alkalm as term et találni elég problém ás, 
de a kényelm etlenségeket bőven m egéri az é l
mény. Term észetesen ebben a sportban is az 
azonos fe ltéte lekkel indulók versengenek 
egym ással. A boccciában külön kategória a 
"csöveseké". Ok azok, akik állapotuk miatt 
nem képesek elgurítani a labdát, hanem  csak 
"útjára eresztik", de a cső beállításával szabá
lyozva irányát, sebességét. Ebben a verseny
ben a m ozgássérült gondozója egyben sport
társ is. A gurítás előtt konzultálnak, hisz m il
lim étereken, de padlógörbületen is m úlhat az 
e red m én y . A M agyar M o zg ásk o rlá to zo tt 
Boccia V ándorkupa versenyt Kecskem éten 
rendezték meg, felvételeink ott készültek. A 
csoportkép m utatja a m ezőny népes. B uda
pestről, T iszakürtről is érkeztek versenyzők.

mm
Tetőzi Tibor és édesanyja

öl vívó bajnokság Kecskem éten!
Tizenéve, Pakson rendeztek vidéken országos felnőtt egyéni ökölvívó bajnok

ságot. Most, a kecskeméti szakosztály és támogatói, valamint a szövetség megyei 
vezetője, Pataki Miklós munkájának eredményeként és elismeréseképpen ide 
került ez a rangos verseny-, mondta a beharangozó sajtótájékoztatón Szabó Pé
ter, az Ökölvívó Szövetség országos alelnöke. Huszonöt egyesületből több mint 
száz nevezés érkezett. A teljes válogatott ringbe száll, itt lesz az országos első és 
második felnőtt és junior élvonal is. A mieink két bajnoki és két-három dobogós 
helyre számítanak - de erről már csak a következő számunkban tudunk hírt ad
ni. A november 29- december 2. közötti mérkőzések a Városi Sportcsarnokban 
lesznek. A kitűnő szervezés garantált, a döntőkre az utolsó napon kerül sor.

Kecskemétiek az Adria-kupán
Ez év júliusában a N apsugár Szabad

idősport Egyesület m ásodszor is m eghir
dette H orvátországba a - nyaralással 
egybekötött - focikupát. Az első évben 
úgy vágtunk neki az útnak, hogy nem is 
tudtuk, mi lesz, hisz az ottani szervező 
visszalépett. Ám akik vállalkoztak az út
ra, azoknak  nem  akartunk csa lódást 
okozni, ezért nem m ondtunk le róla. Az 

I  egyesület felajánlott egy kupát és egy 
oklevelet. Kárász T ibor csapatkapitány 
vezetésével szerencsésen m egérkeztünk, 
és Pula városától három  kilom éterre, 

|  Puntizillán telepedtünk le egy nagyon 
szép cam pingben. Akkor m ég egy m écs
esén dőlt el a kupa sorsa. Idén m ár úgy 
indultunk, hogy ism ertük a terepet. Sike
rült egy szponzort is m egnyerni, aki a ki
utazás finanszírozásán kívül egy kupát 
és egy oklevelet is felajánlott. Ezúton 
szeretnénk Farkas úrnak m egköszönni,

hogy a kupát az utolsó pillanatban elké- 
szítette. T ovábbá szeretnénk B álint Imre 
úrnak, az A ero-Pet Kft ügyvezetőjének 
köszönetét m ondani, hogy a nem eslelkű 
szponzoráláson kívül szinte egész idő 
alatt gondoskodott rólunk. Tavaly elsők 
lettünk, idén a négy nem zetközi csapat I 
között m ásodik helyezést értünk el. Nem 
utolsó sorban két barátunknak szeret- 
nénk m ég köszönetét m ondani: Sugár ,, 
G yörgy úrnak, aki kitalálta az utazást, és 
Kárász Tibornak, aki nem csak m egszer
vezte, de lelkiism eretes, önzetlen mun- 
kával le is bonyolította a tornát. A  cam 
pingben olyan jó l összebhrátkoztunk az 
ellenfelekkel, hogy a cseh csapat jövőre 
m eghívott bennünket. Következő alka- 
lom m al m ár nagyobb létszám m al szeret
nénk részt venni az Adria-kupán.

A kecskeméti csapat

Röplabda a szívcsücsökben

m i:

A K ada E lek Közgazdasági Szakközépiskola 90 éves évfordulóján röplabda játék ra  
hívta volt diákjait. Az esem ény a Tóth László Á ltalános Iskola tornacsarnokában, két pá
lyán zajlott novem ber 18-án. Rem ek hangulatú m érkőzéseken láthatták az érdeklődők, 
hogy ezek az "öregdiákok" nem véletlenül tartoztak az ország legjobb játékosai közé, h i
szen a résztvevők a 70-es, 80-as években több országos I. I-I. III. helyezést is elértek. Az 
edzők, D unszt István és Rapcsányi István is bekapcsolódtak a játékba.

A 40-es évek végén, az 50-es évek ele
jén nem nagyon volt lehetőségünk szó
rakozásra. így állandóan játszottunk, 
fára másztunk, fociztunk. A labdaszere
tet már innen ered. Majd a tenisz követ
kezett. Először labdaszedő voltam, ké
sőbb aztán ütőt is adtak a kezembe. 
Vívni Nyitrai Jenő bácsitól tanultam, 
aki ingyen bevett a csoportjába, mint 
pedagógus gyereket. Az általános iskola 
után Kiskunfélegyházára kerültem a 
Petőfi Sándor Gimnáziumba, Túlit Pé
ter testnevelő tanár úr keze alá. Akkor 
kezdődött az én igazi szervezett sport
életem. Atlétika, szertorna, labdajáték
ok, szinte kötelezően kellett mindet csi
nálni. Itt a gimnáziumban kezdtem el a 
röplabdát. Nagyon nagy dolognak szá
mított, hogy a saját osztályfőnökömmel 
meg a város testnevelő tanáraival egy 
egyesületben, csapatban játszottunk. 
Érettségi után a Testnevelési Főiskolára 
jelentkeztem, de csak harmadszorra 
vettek fel. Abban a két évben idehaza 
Kecskeméten minden sportágban ki
próbáltam magamat. A Dózsában ko
sárlabdáztam, a Spartacusban röplab- 
dáztam, a KTE-ben szertornáztam  
Berecz Vendel, későbbi kollegám irá
nyítása alatt. Az atléta edzőm Adamik 
Ferenc volt. Abban a két évben minden 
szabadidőmet a sportpályákon töltöt
tem, tovább készültem a TF felvételire. 
1960-ban kerültem fel Budapestre a fő
iskolára. Ott aztán az első évben NB I- 
ben kosárlabdáztam, tagja voltam a fő
iskola szertorna és asztalugró csapatá
nak és a Budapest I. osztályban szerep
lő röplabda csapatnak. De a három 
sportág nehezen ment együtt és így a 
röplabda miatt abbahagytam a másik 
kettőt. Ettől kezdve a röplabda lett a 
"szívem csücske". Ebben a sportágban 
szereztem edzői minősítést és azóta ez
zel foglalkozom.

- A főiskola után rögtön hazajött
Kecskemétre?

Igen. 1964-ben kerültem  vissza. A  K ecs
keméti Volánnál lettem játékos edző. M ég 
három  évet játszottam  az NB II-ben, aztán

leültem  a kispadra. 1972-ben a bajnoksá
got m egnyerve feljutottunk az NB I-be. A 
következő évben már, m int KSC indul
tunk a legfelső osztályban. M ég öt évig én 
voltam  a vezetőedző és aztán elfáradtam . 
A kkor helyet cseréltünk B eregszászi Sza
bolccsal. Junior és ifi edző lettem . Közben 
a szakosztályvezetés m unkájában is részt 
vettem. Az utánpótlás felügyelete volt a 
feladatom . 1981 -ben végzett és jö tt haza a 
TF-ről Karagics M átyás, egykori tanítvá
nyunk. A közvetlen utánpótlást rábíztuk, 
én pedig a serdülő csapattal kezdtem  fog
lalkozni.

- Idővel a röplabdások megváltak a 
KSC-től...

1995-ben gazdasági problém ák m iatt ki
léptünk és az akkori B ácstejjel alakíto t
tunk egyesületet. Ú jabb váltás követke
zett. A gyerek korosztályhoz kerültem  le, 
hogy am ellett több időm legyen az egye
sületi vezetés feladataira. Sajnos a Bácstej 
m egszűnésével az utód vállalat nem  kívánt 
bennüket szponzorálni. A kkor alakítottuk 
m eg 1996-ban a Kecskem éti Röplabda 
Clubot. A  férfi és a női szakosztály egye
sült és ettől kezdve a klub ügyvezető e lnö
ke lettem . Ebbe a feladatba négy év alatt 
e lég  "rendesen" be lefárad tam . Féltem , 
hogy az egészségem  rá fog menni. Ezért 
lem ond tam . A z üg y v eze tő  e ln ö k ség e t 
Karagics M átyás vállalta, engem  pedig 
társadalm i elnöknek je lö lt és választott 
m eg a tagság. E m ellett m ég egy gyerm ek 
korcsoportot napi edzéssel edzek m eg ver
senyeztetek, és m int társadalm i elnök to
vábbra is segítem  a szakosztály m unkáját.

- Az edzői munka mellett mindig főál
lásban tanított.

Pályakezdőként a 607-es Iparitanuló Is
kolában kezdtem . Egy év után adódott a 
lehetőség a Katona József Gim názium ban, 
így 1965-ben a m ásodik tanévem et m ár itt 
kezdtem  és azóta m egszakítás nélkül itt 
v ag yok . 1998 o k tó b eréb en  n y u g d íjb a  
m entem , de m egtartottam  a közalkalm a
zo ttijogv iszonyom at és azóta is teljes óra
szám ban tanítok. Pár évet talán még válla
lok, de b iztosat nem tudok.

- Mit tervez a visszavonulni szándéko
zó testnevelő-edző?

M indenekelőtt nagy horgászatokat kép
zelek el. Szeretnék olvasgatni és a sport
ágat tovább segíteni, de m ár csak társadal
mi m unkásként a szövetségben, egyesüle
ti vezetésben.

- A családja hogyan viszonyul a teljes 
embert kívánó munkájához?

A feleségem  testnevelő tanár és sokáig 
dolgozott a kecskem éti röplabdáért, m int 
utánpótlás nevelő edző. A m ikor a saját 
gyerekeink életkora úgy kívánta, ő abba
hagyta ezt a m unkát és attól kezdve "csak 
testnevelő és családanya". Leveszi a vál- 
lam ról az otthoni terheket. Ezzel segíti a 
m unkám at, csak így tudok a sportágam nak 
élni. Am íg utánpótlás válogatott.edző vol
tam, végig dolgoztam  a nyarat is. M a m ár 
az egész évi m unka után a nyári szünet 
nagy részét együtt töltöm  a családom m al, 
így tudok feltöltődni a következő évadra.

- Mit tart röplabdás pályafutása legki
emelkedőbb eredményeinek?

N agyon nagy dolog volt szám om ra, am i
kor 1972-ben feljutottunk az NB I-be, h i
szen a haza kerülésem től kezdve évekig 
azért harcoltunk. R á négy évre bekerül
tünk a legjobb hat közé a szuper ligába. Az 
volt akkor a felnőtt csapatnál a legna
gyobb sikerem . így kezdődött a kecske
méti röplabda előre törése, ami aztán oda
vezetett, hogy a 80-as években tíz évadon 
keresztül a dobogón végzett a csapat. 
1981/82-ben Beregszászi Szabolcs vezeté
sével, m ajd 86/87-ben Karagics M átyással 
bajnokságot is nyert. Sosem  voltam  olyan 
precíz, hogy m indent pontosan lejegyez

zek, így nem  tudom  m eg
m ondani hányszor, de az el
m últ harm inc évben sokszor 
nyertem  az utánpótlás csapa
taim m al országos döntőt a 
különböző korosztályokban.
Az 1969/70-es tanévtől hosz- 
szú szünet után ism ét bein
du ltak  a középiskolás ba j
nokságok. Attól kezdve a ka
tonás d iákok  a harm ad ik  
helynél rosszabbul m ind a 
mai napig nem végeztek.

T anítványaim  közül 50 fölött van azok
nak a száma, akik m erem  rem élni, hogy az 
én példám on keresztül m entek testnevelői 
pályára. Sokan lettek edzők. Jelen p illa
natban is a M agyar NB I-ben több tanítvá
nyom  dolgozik. A  játékosok  közül, akik a 
K atona József G im názium ba já rtak  16-an 
vitték a felnőtt válogatottságig.

- Mi a kecskeméti röplabda sikerének 
titka?

M indenekelőtt m int pedagógus azt m on
dom , a titok nyitja a gyerekszeretet. Aztán 
az em beri hiúság sikerre vágyódik, és ha 
ez összetalálkozik a gyerekek játékszere- 
tetével, akkor m ár a kezdeti sikerek is to 
vábbi m unkára ösztönöznek. M i csak saját 
nev elésű  g y e rek ek k el d o lg o zu n k . Ez 
egyedülálló  a m agyar röplabdában. H ang
súlyozni kell az edzők közötti barátságot a 
hivatalos és a m agánéletben egyaránt. Se
gítjük egym ást, m indent m egbeszélünk, 
sőt hatalm as vitáink is vannak, de nincs 
sértődés. Ez á  legnagyobb ereje a kecske
méti férfi röplabdának. M indig óvtam  és 
ma is óvom  ezt a baráti légkört. Á llandóan 
biztatom , küldöm  a tanítványaim at a Test-

nevelési Egyetem re. Az NB I-es edző kol
legák kérdezik is, m iért küldöm  el a saját 
játékosaim at. Ezt én tudatosan csinálom . 
H iszen ha végez, visszajön, bekerül tan íta
ni egy iskolába, röplabda csapatot szervez, 
szélesíti a sportág alapját. Ide m ég nem 
kellett edzőt hívni, m indig van, aki átve
gye a csapatatot, ha elfáradunk. E ljön az 
idő, am ikor ki kell lépni. N ekem  m ost m ár 
inkább m últam  van, m int jövőm .

- Mit jelent önnek a röplabda?
Az eddigi életem ben borzasztóan sok 

öröm öt okozott nekem  ez a sportág. A le
hetőségekhez képest gyönyörű eredm é
nyeket értünk el, de a*várostól soha nem 
kaptuk m eg azt a lehetőséget, a többi m a
gyarországi bázishoz képest, hogy nem 
zetközi szintre léphessünk. Sokkal jobb  
eredm ényt tudnánk elérni, ha a szakm ai 
m u n k áh o z  m eg fe le lő  
anyag i h á tté r  tá rsu ln a .
K ecskem éten ezt nem  tud
ják  m egterem teni

írta:
Zsámboki Anna

N évjegy

Dunszt Ferenc
Kora: 62 év
V égzettsége: T F  tanári és szakedzői szak
M unkahelye: 1965 óta a K atona Józse f G im názium

E lism erései:
1964 óta röplabdaedző 
M esteredző
Sport É rdem érem  E züst fokozata 
K ecskem ét V áros Sportjáért díj 
Toldi M iklós díj



Bemutatkozott a levéltár

A Dán Kulturális Intézetben T inédzser- 
melodi cím m el nyílt - elsősorban középis
kolások m unkáiból - kiállítás. Julefrokost 
a neve annak a karácsonyváró ünnepség
nek, amely hagyom ányosan sok barátot 
vonzott az intézm énybe.

Peregnek az őszi levelek cím m el a V á
sárhelyi-iskola tanulói is elköszöntek a 
2000. év őszétől egy vidám  m űsoros estén 
decem ber 1-én. A bevételéből tám ogatják 
a városi d iákszínjátszó találkozók tízéves 
történetét feldolgozó jubileum i évkönyv 
kiadását, s hozzájárulnak az ellopott K ato
na József-szobor m ásának elkészítéséhez.

A Kecskeméti Kodály Zoltán 
Vegyeskórus (Iparosdalárda) K uratóriu
ma köszönetét m ond m indazoknak akik 
1999 évi szem élyi jövedelem adójuk 1%- 
ával tám ogatták. A felajánlott 90.893- Ft 
összeget a kórus további m űködtetéséhez 
szükséges anyagok beszerzésére és hang
versenyekre történő utazásra használtuk 
fel. A jövőben  is szám ítunk m egtisztelő 
bizalm ukra és tám ogatásukra.

A Nonprofit Szolgáltató Központ kép
zési napján, decem ber 7-én 1 4 - 1 7  óráig 
pénzügyi konzultációt R ádiné D ekker K a
talin, a jog i konzultációt dr.Tóth Edit tart. 
E lőzetes telefonbejelentkezés után várják 
a c iv il sze rv eze tek  é rd ek lő d ésé t az 
76/505-816 telefon illetve fax számon.

I Kellene egy rádió
"Ha egy férfi és egy nő csupaszra vetkőzik, melyikük a meztelenebb ? Hát a nő, 

mert annak a gondolata is látszik!"
A fenti szakállas viccet nyilván egy papjancsi (aki minden poént elront és 

sosem hal ki) esemesezte be a kecskeméti egy szem rádióba, egy többet ígérő 
vasárnap utolsó perceiben. A műsorvezetők ernyedten, bár kissé fagyosan 
kacarásztak, de eszükbe sem jutott, hogy kijavítsák a tévedést, aminek mondjuk 

|  az lehetett az oka, hogy későn kapcsoltak, lejárt az adásidő
De lehetett más oka is, a jó  ég tudja, hiszen akkor már órák óta özönlöttek az 

éterben a deréktájon aluli viccek és tréfásnak szánt mondások, kvázi igazságot 
szolgáltatva a szőkéknek, s tanúbizonyságot téve, hogy fekete vagy barna hajjal 
sem lehet okvetlenül megmászni a szellem hegycsúcsait.

Az említett egyszem rádiónak (lévén kereskedelmi) persze nem az a dolga, hogy 
ezeket a csúcsokat ostromolja, ilyen még álmában sem jutna eszébe. Ez a 
vasárnap esti laza, alámerülős program például a leghosszabb verbális műsorai 
közé tartozik, s könnyen érthető mondanivalója ellenére a hallgatók alaposan 
kifáradtak, ötpercenként követeltek valami zenét, hátha az alatt majd kitalálnak 

| |  valami szellemeset. (Nem találtak.)
Nekem viszont eszembe jutott Minarik Ede, aki makacsul hirdette, hogy kell 

egy csapat, mi több, ezért minden áldozatot meghozott. Kecskemétnek is kellene 
egy Minarik, akinek mondjuk nem a foci, hanem a rádió a mániája, egy igazi 
rádió, egy igazi csapattal. Nem kell, hogy éjjel-nappali legyen, s főleg nem 
kereskedelmi, de ne is az legyen benne a legnagyobb izgalom, hogy (a találós 
kérdésre: ki Magyarország királya? válaszolva: zámbódzsimi) nyerek-e egy 
zacskó cukorkát vagy nem.

Hol vagy hát, Minarik Ede? Kellene egy rádió...
- atti -

A C entral Passage Ü zletházban lévő 
M ártonfi G alériában dr. Lovas Dániel, a 
Petőfi N épe főszerkesztője nyitotta m eg a 
V issza a hatvanas évekbe cím ű kiállítást - 
időutazásra invitálva a m egjelenteket.

Em lékkönyv, kapcsok nélkül. Ez a cím e 
C sák y  L ajos o la jk ép ei k iá llítá sán a k , 
am ely m ost nyílt m eg az Erdei Ferenc M ű
velődési K özpontban (m egtekinthető de
cem ber 10-ig)

A város, ahol élünk cím m el fotókiállí
tás nyílik  decem ber 5-én 17 órakor az E r
dei F e ren c  M ű v e lő d ési K ö zpon tban , 
m elynek rendezői a Kiss Fotó üzlet és a 
város'önkorm ányzata . Győri Lajos, a Fo 
tóm űvészek Szövetségének elnöke m ond
j a  a k iá llítá s  m eg n y itó já t, am ely re  
huszonketten neveztek be és több m int 70 
kép kerül m ajd kiállításra.

Régen nem látott nagysikerű, rekord számú nézőközönséget vonzó vasútm odeil-kiállí- 
tás volt a Helyőrségi M űvelődési Házban. Képünkön A igner László terepasztala látha
tó. A igner úr "civilben" a V olán kecskem éti helyi buszpályaudvarának vezetője, szabad
idejében a nagy gum ikerekeket kis vas(úti)akra cseré li...

Új autógáz töltőállom ás 
n y ílik  d ecem b er e le jén  
K ecskem éten a R epülőtér 
közelében , a Z ö ld ség te r
m esztési K utató in tézetnél 
lévő lám pás kereszteződés
nél, a békéscsabai kivezető 
út elágazásánál. A SZIK-

tetett gázkúl reggel 6-tól EV -í *
este 9 óráig várja az iigyfe- 7 ú r ,v* itt , ‘k i*1

Az autók téli felké
szülését segítő, szak
m ai, k ö z le k ed é sb iz 
ton ság i ren d ezv én y  
h á z ig azd á ja  v o lt az 
Izsáki úton korszerű 
telephellyel rendelke
ző B ácska Gum i Kft. 
B alassa Sándor ügy
veze tő  e lm o n d ta: a 
ro lle rtő l a V o lvó ig , 
szem élygépkocsitól 
m u n k ag ép ek ig  m in 
denkinek kiváló és e l
fogadható árú gum ik
kal tudnak szolgálni a 
jeges utakra is.

N yílt napot, az I. Levéltári N apot szervezte m eg m egyei intézm ényünk a könyvtárban 
és a saját, Klapka utcai épületében. A szakm abeliek m ellett szám os egyéb foglalkozá
sú érdeklődő is hallgatta az előadásokat, és m egtekintette a kiállítást és az intézm ényt.

A Nemzetközi Kerámia Stúdió Múze
uma decemberi programjai: K iállítások:
D ecem ber 3-ig "A legújabbak" - kiállítás 
az NK S októberi szim pozionjának anya
gából. A hónap m űtárgya: Sergei Isupov 
(O roszország): O m indenre képes. K ará
csony i Ip a rm ű v észe ti V ásá r az E- 
G alériával közös rendezésben, hazai és 
külföldi iparm űvészek m unkáiból. Cím:
Kecskem ét, Kápolna u. 13. Tel: 76/ 486- 
867, e-m ail:icshu@ m atavnet.hu. Nyitva: 
decem ber 1 1 - 2 2  között, m inden nap 
10.00 - 19.00-ig. T isztelt látogatóink! T á

jékoztatásul közöljük, hogy a M úzeum  
2000. decem ber 22 - 2001. jan u ár 25. kö
zött ZÁ R V A  tart.

Japán téka. O któber 3 1 -én a K atona Jó
zsef M egyei K önyvtár japán  tékájában a 
K ecskem ét-A om ori Baráti Kör által szer
vezésében M ikulás G ábor tarjott élm ény- 
beszám olót. A m ultim édiás vetítés során 
Tokyo, Kyoto, Nara, O m iya és a Joshin- 
Etsu Kogen Nem zeti Park nevezetességei
be pillanthattak bele, és szó volt a japán 
em berek m indennapjairól is.

Adventi és karácsonyi vásár lesz a 
KISOSZ szervezésében, a Polgárm esteri 
H ivatal tám ogatásával a főtéren decem ber 
3-ától 23-áig egységes arculatú, korszerű 
pavilonok kínálatával délelő tt 10-től este 8 
óráig várják a kecskem éti érdeklődőket, 
felnőtteket, gyerekeket.

Buszkaland
1 -  Mit képzel? Azt hiszi, hogy 

ezek után még beülhet a volán 
mögé?!

A dühös számonkérés azt 
követően hangzott el, hogy a 

j j  békésen sörözgető sofőr mellé 
odalépett egy civil férfi, rendőr 
századosnak mondva magát.

Az esetnek előzményei 
vannak.
A Budapést-Szeged közötti 

busz menetrend szerint 
|  megérkezett a dabasi 

csárdához, ahol várakozni is 
szokott vagy negyedórányit, 

j j j  hadd intézze el ki-ki a maga

dolgát. így tett hősünk is, a 
százados. Annak meg külön 
örült eleinte, hogy a busz 
vezetője szintén lekászálódott, s 
betért a csárdába. így legalább 
nem kell kapkodni, elég, ha 
figyeli, hogy mikor indul a 
sofőr. És elkezdte szemmel 
tartani.

Nos, a pilóta először is fülön 
fogott egy korsó sört, 
letelepedett, s komótosan 
iszogatni kezdte. Századosunk 
ettől nyilván módfelett 
megdöbbent, de még ez sem 
magyarázza, hogy miért nem 
lépett közbe azonnal. Talán 
nem akart hinni a szemének. 
Amikor azonban negyed óra

múlva a második korsó is sorra 
került, nem bírta tovább 
cérnával. Döntő lépésre szánta 
el magát. S ekkor hangzott el a 
fentebb már idézett kérdés: 
hogy képzeli ezek után... ?

A sofőr vakart egyet a feje 
búbján.

- Én úgy képzelem, hogy 
miután mégittam a sörömet, 
hazaballagok. Itt lakom, két 
házzal odébb. Tudja, itt 
szoktunk műszakot váltani, mert 
a társam is dabasi. Hanem 
inkább maga mondja meg, 
százados úr, mivel utazik most 
tovább? Mert a busza már rég 
elment...

- atti -

Zenészegylet reményekkel
A nem régen ala

k u lt K ecskem éti 
Z en észeg y le t a 
Technika H ázában 
tartotta soros köz
g y ű lésé t, ahol 
m eg b eszé lték  az 
alakulás óta vég
zett m unkát, tiszt
sé g v ise lő k e t v á 
lasztottak, és költ
ségvetésükről, valam int jövő  évi terveikről döntöttek. Az 
alapító elnök, Szénási Pál Bertalan (szem ben) m eghívására 
közel harm incán voltak jelen , köztük C serteg István is, a 
Peron M usic Foundation elnöke, aki egy jelen tős tám oga
tásról biztosította az egyesületet. Várják soraikba m indazo
kat az idősebb és fiatalabb könnyűzenészeket, akik érdek
lődnek tevékenységük iránt, a 06-30/9686-044-es telefo
non, vagy a 6001 Kecskem ét, Pf. 644-re.

A Magyar cserkészet múltja és jele
ne c ím m el H elta i N án d o r n y ito tta  m eg  a 
P ia ris ta  G im n áz iu m b an  azt a k iá llítá st 
am ely  d ecem b er 17-ig tek in th e tő  m eg  
ugyanott.

A Forrás m ost m eg je len ő  d ecem beri 
szám ábó l íze lítő k én t a ján lju k  o lv asó in k  
f ig y e lm éb e  ké t é lő , k lassz ik u s költő , 
F a ludy  G yörgy  és H a tár G y ő ző  (W im b 
led onbó l) új verseit. K o rtá rsak  v issza 
em lék ezése it, in te rjú k at a m ost ú jra  fe l
fedezett, korán  e lh u n y t k o lozsvári k ö l
tő rő l, S zilágy i D om o k o sró l. E  szám  k é 
pei S ch én er M ihály  fe stő m ű v ész  a lk o tá 
sai, ak irő l V ekerd i L ász ló  K ecskem éten  
e lm o n d o tt m élta tásá t o lv ash atják . F o ly 
ta tó d ik  R y szard  K apusc insk i v ilágh írű  
lengyel rip o rte r írásain ak  közlése , aki 
fe la ján lo tta  a F o rrásn ak  a m ag y a ro rszá 
gi e lső  kö z lés  jo g á t.
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28 év bábozás és 14 év közös m unka után elbúcsúzott közönségétől a dr. Juharosné 
M olnár Piroska (jobbról) alapította Piróka Bábszínház. A szám talan helyi előadás m el
lett állandó vendégeik voltak az országos fesztiváloknak is. A  m ostani két napos búcsú
fellépés négy előadásán óvodásoknak, iskolásoknak és pedagógusoknak játszottak . K é
pünkön dr. Juharosné két közeli m unkatársa és barátja, Bánné Sim igla M ária és Balláné 
Juhász M ária, akik külön is tovább viszik hagyom ányaikat. Köszönjük!
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