
Nagy sikert aratott Kecskeméti közéleti I a f

Pitti Katalin nagy sikerű hangversenyt 
adott a Piarista Gimnázium dísztermében. A 
Liszt-díjas művésznőt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége városi 
csoportja, a Piarista Diákszövetség és a 
Koháry Alapítvány hívta meg városunkba.

Európai fesztivál lesz
A Kecskeméti Népzenei Találkozó a 

Hírős Hét mellett a város egyik legna
gyobb múltú önkormányzati rendezésű 
fesztiválja. A közgyűlés jövőre 7,5 millió, 
2003-ban 9 millió, 2005-ben pedig 10 mil
lió forinttal támogatja a rendezvényt'. Az 
Európai Unió Kultúra 2000 keretprogram
jához román, szlovák, jugoszláv, szlovén 
és finn partnerekkel együttműködve kíván

a város, illetve a rendezvényt szervező 
művelődési központ pályázatot benyújtani 
a találkozó fejlesztésére. Ehhez részletes 
szakmai koncepció is készült. A koncep
ció lényege, hogy a hagyományok megőr
zése mellett a találkozót átalakítsák nem
zetközi, elsősorban európai fesztivállá, 
amelyre a különböző nemzetek legjobbjai 
kapnának meghívást.

Segítség a bajban
A kiegészítő családi pótlékkal megoldott 

az iskolai étkeztetést kérő, de azt kifizetni 
nem tudó családok támogatása, mivel ez a 
4000 forint az iskolai étkeztetés díjának 
fedezetéül is szolgálhat, állapította meg az 
önkormányzat szociális bizottsága. A vizs
gálatot Probojáczné Túri Éva képviselő 
(MSZP) indítványára végezte el a bizott
ság, év elején ugyanis 12 százalékkal

emelkedtek a közétkeztetési díjak. A bi
zottság ugyanakkor azt is megállapította, 
hogy egyedi krízishelyzetek előfordulnak, 
ilyen esetekben a Szociális Szolgáltató 
Központnak elvileg lehetősége van arra, 
hogy kis összegű pénzbeli támogatást 
nyújtson. A közgyűlés felkérte Sárközy 
István alpolgármestert, hogy erre a meg
oldásra készítsen javaslatot.

Pünkösdkor avatás
A Piaristák terén állítja fel a Magyar Piarista Rendtartomány - a városi ön- 

kormányzat támogatásával - a város egykori földesura és jótevője, a piaristák 
kecskeméti letelepítője, országbíró, tábornok és költő tiszteletére gróf Koháry 
István szobrát. A millenniumi események keretében június 3-án, Pünkösd va
sárnap 13 órakor, az iskola előtti téren kerül sor Markolt György szobrászmű
vész alkotásának felavatására. Pálinkás József oktatási államtitkár avatóbe
széde mellett Jeleníts István piarista rendfőnök méltatását, Szécsi Gábor pol
gármester köszöntőjét is hallhatják az érdeklődők. A szobor megszentelését 
Kállay Emil tartományfőnök végzi. Koháry István életéről kiállítás nyílik a pi
arista iskola aulájában, majd a diákotthon udvarán lesz a szintén hagyomá
nyos kerti ünnepély. Malacsütéssel, zenés műsorral, tánnacal és vásárral.

Erdélyi kirándulás

Mi is jelentkeztünk a Marosvásárhely- 
Kecskemét Baráti kör városismereti ver
senyére. Csonka Zoltánná és Zöldi- 
Kovácsné Korompai Mónika vezetésé
vel oldottuk meg hónapról, hónapra a 
Köztér című újságban megjelent feladato
kat. Gulyás Krisztián (7. a) a képzőmű
vészeti feladatok megoldásában tevékeny
kedett, Boros Csanád (6. a) a történelmi 
kérdésekbe ásta be magát. Csonka Zoltán 
és Zöldi-Kovács Róbert (4. a) a marosvá
sárhelyi piac régi mértékegységeit és a vá
ros adatait tanulmányozta.

A középdöntőben, melyet az Ifjúsági 
Otthonban tartottak, első helyezést értünk 
el a Reformátusokkal együtt. Jutalmunk 
marosvásárhelyi utazás a döntőre. Erre áp
rilis 26-30 között került sor, mely mind
annyiunknak nagy élményt jelentett. Út
közben megtekintettük Kolozsvárt, a kin

cses várost és a kőrösfői református temp
lomot. Marosvásárhelyen élőben láthattuk 
azt, amit itthon a könyvekből tanulmá
nyoztunk. A döntőben vendéglátóinkkal 
együtt jártuk be keresztül-kasul a várost, 
hogy a kérdésekre válaszolni tudjunk. A 
jókedvű, izgalmakkal teli versenyen ne
gyedikek lettünk.

Csodálatos kirándulást tettünk a Szé
kelyföldre, a táj jó ismerőjével Balás Ár
páddal. Meglátogattuk Tamási Áron és 
Orbán Balázs síremlékét, a parajdi Só
szorost, Szovátát és Korondot. Szalonnát 
is sütöttünk a Kis Küküllő völgyében, 
amint a fenti fotón látható. Szoros barátsá
gokat kötöttünk az erdélyi családokkal, s 
szeretnénk még sokáig ápolni ezeket a 
kapcsolatokat.

A Piaristák csapata
További beszámolók a 14. oldalon

2001. június-július

A természet temploma
Bár számos rendezvénynek 

adott otthont már tavaly is, hi
vatalosan csak idén májusban 
adták át rendeltetésének Kecs
keméten a Természet Házát. Az 
ünnepélyes avatáson Turi- 
Kovács Béla környezetvédel
mi miniszter vágta át a nemze
ti színű szalagot.

A Természet Házának gondo
lata 1995-ből, az akkori igaz
gató dr. Iványosi Szabó And
rástól származik. Ehhez alapot 
adott a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program is, amely előirányozza, hogy 
a nemzeti park igazgatóságok rendel
kezzenek bemutató és látogatóköz
pontokkal. Az épületet a Farkas Épí
tész Iroda, Farkas Gábor, Bozsódi 
Csaba és Venczel Tamás tervezte, ge
nerálkivitelező a GENÉP Kft volt. Az 
alapozás 1997 decemberében kezdő
dött, de az építkezés 1998 májusától 
1999 februárig anyagi okok miatt állt, 
végül a műszaki átadásra 1999 júniu
sában került sor.

A beruházás 160 millió forintba ke
rült. A Kiskunsági Nemzeti Park szá
mos sikeres pályázatot adott be, a 
könyvtár technikai fejlesztésére a Hol
land Királyság Nagykövetségétől is

elnyert 5,5 millió forintot. A bútoro
kat tavaly tavasszal sikerült besze
rezni. Egy évvel később elkészültek 
az épületen belüli kiállítások is.

A kecskeméti Természet Háza az 
első olyan oktató, bemutató és 
ökoturisztikai központ az ország
ban, amilyet a környezetvédelmi 
tárca valamennyi nemzeti parkban 
létesíteni szeretne. Az intézmény 
május 11-től nyitva áll a nagykö
zönség előtt. Idén három állandó és 
két időszaki kiállítást tekinthetnek 
meg az érdeklődők. Jelenleg hat 
munkatárs dolgozik az épületben, 
amelynek fenntartását a megyei 
közgyűlés is támogatja évi két mil
lió forinttal.

A hetényegyházi róm ai dénárlelet címmel nyílt időszaki 
kiállítás a Cifrapalotában. V. Székely György, a Katona Jó
zsef Múzeum munkatársa 1994-ben kezdett leletmentő ása
tásának kincseit tárják most a közönség elé a Rejtett Kincsek 
sorozat keretében. Kr. u. az első században a Duna-Tisza 
közét az iráni eredetű szarmaták szállták meg. Ebből az idő
szakból származnak a különlegesen szép érmék. Érdekes és 
szerencsés módon erről az időszakról is látható időszaki ki
állítás ugyanitt: az alföldi nagyvárosok múzeumainak 
összefogásával jött létre a szarmatákat bemutató vándorki
állítás is. Hetényegyháza nem kevésbé különleges település 
a mai korban sem: lélekszámban, szép portákkal gazdag
szik, de lakosai gyorsabb ütemű fejlődését szeretnék látni, 
élvezni. Riportunk a 3. oldalon

Jönnek a multik. Az úja
kat arról lehet a legbizto
sabban felism erni, hogy 
nem tudnak magyarul, de 
még annyi idejük sem volt, hogy olyat 
keressenek, aki tud. Önbizalmuk ettől 
függetlenül az eget verdesi, amire 
szükség is van, mert hiszen ki venne 
komolyan egy szégyenlős világcéget.

"Kemény munkával, ha sok ezer dol
lárt akarsz keresni egy Multinacioná
lis cégnél, csak akkor hívj!"

Ebből az egyetlen mondatból is kide
rül, hogy aki fogalmazta, az vagy csak 
a tegező igealakokat ismeri, vagy így 
akarja mindenki tudomására hozni, 
hogy egy fiatalos, energikus vállalat
ról van szó. A szórendet most hagyjuk, 
inkább vessük tekintetünket a multina
cionális nagy M  betűjére, ami nyilván 
a cég nagyságát hivatott kiemelni.

"Ha több ezer dollárt akarsz keresni, 
akkor hívj! Kemény munka, sok pénz, 
egy új világcégnél, ami most jö tt Mo.- 
ra ."

Az ember első olvasásra azt hinné, 
hogy ugyanarról a hirdetőről van szó, 
csak az eltérő telefonszámból lehet 
sejteni, hogy egy másik nyelvművész- 
szel állunk szemben, akinek még gon
dot okoznak a vonatkozó névmások 
(ami, amely), azonkívül spórolós 
multiról lehet szó, mert a Mo. tulaj
donképpen Magyarországot jelöli.

"Sikeres világcég képviselőket keres

Multik apróban
vállalkozási formában, fő -  és másod
állásban. Érettségi fe lté tel."

Itt már látszik a törekvés, nem árt, ha 
a pénz mellé némi műveltség is társul. 
Igaz, adhatna többet is a felajánlott 
havi 40-60 ezer forintnál, ha már vál
lalkozóvá kényszeríti a dolgozóját, de 
ha így pocsékolná a pénzét, mitől len
ne sikeres?

"Magyarországon most induló világ
cég, jó  kereseti lehetőséggel, vezetőket 
keres."

Rejtély, hogy milyen vezetőket. Köz
gazdászokat? Kereskedőket? Jogászo
kat? Vagy ha már úgyis vezető, akkor 
mindegy?

Közös vonásuk ezeknek a hirdetések
nek az is, hogy még véletlenül sem 
árulják el, konkrétan milyen cégről 
van szó, ami azért is érthetetlen, mert 
egy sikeres vállalaton nincs mit szé
gyellni. Ugyanilyen homály fed i a fe l
ajánlott munkakört. M int láthattuk, a 
legbőbeszédűbb is csak annyit árult el, 
hogy nem segédmunkást, hanem veze
tőket keres. Ennél is ötletesebb volt az 
a hirdető, aki percdíjas telefonszámot 
adott a munkát keresőnek, illetve még 
ennél is ravaszabbal 6Ft/s tarifát j e 
lölt meg, hátha az időjelölésben jára t
lan balek nem jön  rá, hogy az tulaj
donképpen a secundumot, azaz a má

sodpercet jelenti. Rövid fejszámolás 
után kiderül, hogy ez bizony per
cenként 360 forint, és még az sem 
biztos, hogy egy perc alatt kiderül: 

az általuk ajánlott munka nem nekünk 
való.

Ez a fa jta  átverés szerencsére nem 
túl gyakori, csak mindig új meg új fo r 
mában bukkan fel. Eredete a 20-as 
évek Amerikájába vezethető vissza, és 
így szólt: "Küldjön egy dollárt és egy 

felbélyegzett válaszborítékot, s eláru
lom, hogyan válhat egy év alatt milli
omossá. “ Aki bedőlt a trükknek, a 
borítékban egyszavas válaaszt kapott 
vissze: „ Igy“!

Hasonló ötlete támadt annak a hir
detőnek is 5-6 évvel ezelőtt, aki 270fo 
rint fejében otthon végezhető munkát 
ajánlott, amiből persze soha nem lett 
semmi.. A címe csak egy nyíregyházi 
postafiók volt, a hirdetéseket pedig mi
nél távolabbi településeken adta fel, 
hogy ha valakinek eszébe jutna is sze
mélyesen reklamálni Nyíregyházán, ne 
nagyon érje meg neki, hiszen a vonat
költség legalább háromszor annyit 
tenne ki.

Nyájas Olvasó! Ha neked is vannak 
hasonló ötleteid, vágj bele bátran. 
Amíg lógombóc van, veréb is akad 
hozzá. Csak arra ügyelj, hogy amikor 
már a fé l  országot átverted, légy képes 
idejében abbahagyni.

- atti -



Együttműködést sürgetnek
A megyei közgyűlésben kialakult helyzetről 

és a megyei közgyűlés elnökével való konflik
tusokról tartott sajtótájékoztatót az MSZP frak
ció több meghatározó személyisége: Balogh 
László frakcióvezető, országgyűlési képviselő, 
a megyei MSZP-választmány elnöke, András 
István Harta, Schindler János Kecel és Széli 
Péter Baja polgármestere.

Balogh László bevezetőjében hiányolta, 
hogy a közgyűlési elnök korábbi ígéretével 
szemben nem keresi a konszenzust sem az el
lenzékkel, sem a polgármesterekkel. Szinte buj- 
dosik előlük és bizonyos dolgokról nem hajlan
dó információt adni. Bizonyos költségvetési té
telek saját kebelben vannak elosztva, nincs iga
zán kép arról, hogy a külkapcsolatok révén ki, 
mikor, hova, mennyiért, milyen célból és ered
ményességgel utazott.

A tárgyalási és ülésvezetési hangnem sem 
megfelelő, a szakmai jellegű észrevételeket is 
sokszor lemossa Endre Sándor. Azt pedig kü
lönösen elfogadhatatlannak tartják, hogy a leg
utóbbi közgyűlés egyik napirendi pontjának fő 
célja az volt, hogy az elnök bebizonyítsa: egyik 
alelnöke "hazudik". A területrendezési előter
jesztés igazi koncepció és egyeztetések nélkül 
csak a feladat kötelező letudása miatt került na
pirendre, az utak, hidak, víztározók, logisztikai 
központok, stb. ügye nem ment át megfelelő 
tervezési és egyeztetési fórumokon. Ehhez tette 
hozzá Széli Péter, hogy nem egyedi eset, hogy 
ilyen horderejű kérdésekben a kistérségeket és 
a településeket előzetesen a megyei vezetés 
nem kereste meg.

Sajnos a sokszori látogatások ellenére a me
gyei elnök az elmúlt három év alatt még nem 
jutott el a bajai Városházára, és más alkalom
mal sem volt érdemi megbeszélés közöttük. 
András István tapasztalatai szerint a közgyű
lés, mint fórum egy szükségszerű rossz csak a 
vezetés számára. A bizottságokban a megye po
litikai vezetői nem képviseltetik magukat, az 
apparátusi emberekkel pedig döntési kompe
tenciák híján nincs miben megegyezni. Az ed
digi törekvések leginkább bizonyos emberek 
pozíciókba juttatásában mérhetők csak-

, miközben igen jelentős a megyei önkormány
zati cégek vagyonvesztése. Schindler János sa
ját városának nemzetközi tapasztalatai oldalá
ról is közelítette a felsorolt gondokat. Többször 
felajánlották, hogy a megye is profitáljon pél
dául testvérvárosi kapcsolataik eredményeiből, 
de semmi reagálást nem kaptak. Három évvel 
ezelőtt minden településsel részletesen egyezte
tett módon, az MTA Regionális Kutatóintézet
ében Csatári Bálint vezetésével elkészült az az 
átfogó területfejlesztési terv, amelynek leporo- 
lásaés újratárgyalása megszüntetné azt a szaka
dékot, amely a száztizennyolc településen élő 
ötszáznyolcvanezer embert most elválasztja a 
megyei vezetéstől. Mert az évi néhányszori Ba
laton melletti polgármesteri fejtágítók és az azt 
követő "egyéb programok" nem alkalmasak az 
összetartozás erősítésére. Nagy hibának tartja, 
hogy a megyei intézmények élére szakemberek 
helyett politikai kinevezettek kerülnek, nincs 
összefogási szándék Tolnával és Baranyával az 
ott jól működő jégkár-elhárító rendszer ügyé
ben, és hiába él közel százezer ember a borból, 
ennek kellő kultuszát a megye nem gondozza.

A Köztér kérdésére egyöntetűen sajnálatos 
tényként állapították meg, hogy az ígéretek el
lenére szintén nincs érdemi együttműködés 
Kecskemét és a megye között, még a korábbi 
bizottsági szintű együttműködés sem él.

Más kérdésekre válaszolva szóltak még a ki
felé is egyre inkább érzékelhető koalíciós fe
szültségekről, a közel negyven települést tömö
rítő Felső-Bácskai Önkormányzati Szövetség 
működéséről, Baja megyei jogú városi státusz
ra való törekvéséről, továbbá arról is, hogy má
ig 1999-es rendezvények szerepelnek a megye 
internetes honlapján.

Más laptársunk híradása szerint a megyei 
közgyűlés elnöke tételesen, nyilatkozatban 
cáfolta a fenti sajtótájékoztatón elhangzotta
kat és az MSZP frakció együttműködési 
készséget hiányolta - erősítette meg infor
mációnkat Loboda Imre elnöki főtanácsadó.

K. Gy.

A HŐSÖK NAPJÁN
A Mollináry-emlékműnél a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében 

Dorogi Károly ünnepi megemlékezésével a Sirkó László vezette Szinitanoda 
növendékeinek, valamint ének- és zeneművészek közreműködésével tartották 
meg a színház mellett a szokásos május végi Hősök napi ünnepi megemlékezést. 
Ezt megelőzően az egyesület és a kecskeméti iskolák képviselői elhelyezték 
koszorúikat a város temetőiben lévő emlékműveknél is.

Nyári táborok Lakiteleken
A Lakiteleki Népfőiskola ismét szervez bentlakásos táborokat és tanfolyamokat. Nyári ajánlatuk

ban a következő fontosabb programok szerepelnek. Fogyatékos és egészséges fiatalok integrációs 
tábora június 24-30. Néptáncosok szakmai alkotótábora július 1-8. Kistelepüléseken tanítók VI. or
szágos találkozója július 8-15. Nemzet és emlékezet - millenniumi garabonciás olvasótábor július 
21-29. Honfoglalás kori életmódtábor augusztus 5-20, Európa szabadegyetem augusztus 21-26. A 
programokra jelentkezni a Népfőiskola 76/549-049-es telefonszámán Szabó Tamásnénál lehet.

Szocialista agrárprogram

A Somogyi-szobor konzultáló juhászai: érdekegyeztetés!

A szocialisták agrárprogramjáról tartott sajtó- 
tájékoztatót Kecskeméten Németh Imre, az 
MSZP Mezőgazdasági kabinetjének vezetője. 
Az ágazat jelenlegi helyzetét értékelve elismer
te, hogy az immár tíz éve tartó válság megoldá
sára az MSZP-SZDSZ kormány sem tette meg 
a szükséges lépéseket. Tanulva ebből, a szocia
listák, amennyiben ők nyernék meg a választá
sokat, azonnal kész törvénytervezetet nyújtaná
nak be az Országgyűlésnek. Programjuk lénye
ge a válság felszámolása és a termelők felzár
kóztatása, hiszen a mezőgazdaságból származó

jövedelem ma 67 százaléka a nemzetgazdasági 
átlagnak. A szétaprózott területek összevonását 
a földtulajdonlás kérdésének rendezésével mie
lőbb lehetővé kell tenni, a szövetkezeti külső 
üzletrészek igazságos rendezésében pedig a 
szocialisták a költségvetésnek is szerepet szán
nának. Németh Imre az átlagos jövedelmet biz
tosító stabil piacszabályozási rendszer kialakí
tását, a támogatások szintjének jelentős emelé
sét, a szakirányítás válságának megszüntetését, 
az agrárfinanszírozás megújítását jelölte meg a 
program további lényeges elemeiként.

Kisgazda minisztertanács
szüksége. Mint azóta ismert, politikai államtit
kárrá dr. Boda Ilona Bács-Kiskun megyei kis
gazda képviselőt nevezték ki. A sajtótájékozta
tón Túri-Kovács Béla bemutatta Balogh József 
Bács-Kiskun megyei kisgazda képviselőt, an
nak bizonyításaképp, hogy a párt tagjai nem
csak "az öregek otthonából kerülnek ki." Ba
logh József 39 éves kerekegyházi mezőgazda- 
sági vállalkozó, egyéni körzetből került a Parla
mentbe. Mint elmondta, a ceglédi nagygyűlés 
után döntött úgy, hogy nem hallgathat tovább. 
Tapasztalatai szerint a pártban zajló események 
miatt erős a kiábrándultság a kisgazdák között, 
és egyre fogy a tagság. Úgy érzik, túl sok az 
FKGP-ben az olyan politikus, akiknek nem a 
kisgazda szellemiség és a párt jövője a fontos, 
csupán az 5 százalékos parlamenti küszöb le
beg a szemük előtt: huszan-huszonöten tovább
ra is képviselők maradhassanak, és ebből jól 
megéljenek.

Balogh József szerint a megyei kisgazda tag
ság 70-80 százaléka nem Torgyán József mel
lett áll. 1998-ban a megyei nagyválasztmány 
két évre választott megyei elnökséget. Ez a két 
év lejárt, a jelenlegi vezetőség tehát már nem 
tekinthető legitimnek, mondta a képviselő, 
ezért kezdeményezni fogj ák a nagyválasztmány 

azért, mert a megnövekedett feladatok követ- összehívását. Amely vagy újraválasztja a jelen- 
keztében megfelelőbb szakmai segítségre van )egj vezetőket vagy nem

A Természet Házát május
ban meglehetősen nagy új
ságírói érdeklődés közepette 
avatták fel, bár ez az érdek
lődés nem annyira az épü
letnek szólt, mint inkább a 
kisgazda belviszályoknak. 
Túri-Kovács Béla környe
zetvédelmi miniszter ugyan
is itt jelentette be, hogy 
megalakították a kisgazda 
miniszterek tanácsát, 

amelynek tagja Szentgyörgyvölgyi Péter frak
cióvezető is. Mint a miniszter elmondta, céljuk 
a szakmai és a parlamenti munka színvonalá
nak emelése, a Kisgazdapárt belső vitáinak tá
vol tartása a koalíciós kormánytól. Minden ak
tuális kérdésről közös álláspontot alakítanak ki, 
s ezt szóvivő útján ismertetik. Túri-Kovács Bé
la szerint nincs szó koalíciós szerződésszegés
ről, amikor is a miniszterelnök nem enged 
Torgyán József visszahívási követeléseinek a 
jelenlegi kisgazda miniszterek személyét illető
en. Túri-Kovács Béla kifejtette, nem azért válik 
meg politikai államtitkárától, mert Kávássy 
Sándor Cegléden a pulpituson ült és végignéz
te minisztere kiűzetését, hanem elsősorban

Megjegyzés a 
megjegyzésre

A Köztér májusi számában nagy érdeklő
déssel olvastam Juhász István cikkét melyben 
Kecskemét kiemelkedő személyiségű polgár- 
mesteréről irt.

Olvasva a város történetét, a korabeli íráso
kat, Lestár Péterről az a kép alakult ki ben
nem, hogy ő volt az, aki a modem Kecskemét 
alapjait, körvanalait meghatározta és kidol
goztatta.

Nem lehet célom - mert ez értelmetlen len
ne - párhuzamot vonni Lestár Péter és Kada 
Elek között,- az tény, hogy Kada Elek ott és 
úgy folytatta ahogy Lestár Péter - halála miatt 
- abba hagyta. Azért is értelmetlen az ilyen 
összehasonlítás, mert egy vezetőt annak alap
ján lehet és kell értékelni, hogy a kor által 
megengedett lehetőségekkel miként tudott él
ni, ahhoz hogyan tudott alkalmazkodni. Ma is 
úgy értékelhetjük mindkét polgármestert, 
hogy zseniálisan használták ki mindazt, amit 
a kor lehetővé tett számukra!

Az 1960-68 közötti években - jogosan - 
mindenki, aki úgy vélte, hogy ismerője a szá
zadforduló történéseinek, csak Kada Elekről 
beszélt és írt. Az eseményekbe belecsöppent 
emberben az a kép alakult ki, hogy Kecske
mét mindenkori képének kialakítása kizárólag 
Kada Elek munkája , ebből Lestár Péter ki
szorult. Bennem is az az érzés támadt, hogy 
Lestár Péter érdemei háttérbe szorultak, ezért 
kezdeményeztem a végrehajtó bizottságnál, 
hogy Kecskemét első városrendezéssel fog
lalkozó polgármestere kapjon szobrot.

A javaslatot a vb. elfogadta, de valaki mind
járt felvetette a felállítás helyének a kijelölé
sét is. Ott született a döntés, hogy a szobor 
azon a téren legyen, amely egyébként is 
Lestár Péter nevét viselte. A téren akkor Fé
nyes Adolf szobra állt. Senkinek sem jutott 
akkor eszébe, hogy ennek a szobornak áthe
lyezése a szoborsétányra bármilyen deho- 
nesztáló jelleget kapjon. A döntés nem Fényes 
Adolf ellen történt, hiszen mindenki ismerte 
érdemeit a kecskeméti Művésztelep létreho
zásában. A döntés egyértelműen Lestár Pé
ternek, a modem városrendezőnek, a kissé 
háttérbe szorult városvezetőnek szólt, aki - 
véleményem szerint - nem volt sem kisebb, 
sem kevesebb Kada Eleknél. Az, hogy a Fé
nyes szobor raktárba került, nem az előbbi 
döntéshozók szándéka volt, hiszen soha sen
kiben nem úgy jelent meg Fényes alakja, 
hogy "egy festőcske" volt, ezt legfeljebb utó
lag hozzámagyarázzák. Nem hiszem, hogy a 
jelzett bevezetőt Juhász István volt kollégám 
és barátom írta, hiszen nincs logikai összefüg
gés egy elismerést indukáló cikk és egy jelle
gében különböző - jóllehet jobb sorsra érde
mes - szobor között. (így igaz. A Szerk.) Érde
mes lett volna ezt felvetni - ez talán most sem 
késő - hogy hol lenne a helye Fényes Adolf 
szobrának, ahonnan nem lopnák el!

Gádor József, a város 
tanácsának egykori elnöke

Választások a Fidesz-Magyar Polgári Párt megyei és kecskeméti szervezeténél
Mozgalmas napok vannak a FIDESZ Kecske

mét Városi Szervezete mögött. A szervezetalapí
tók között jegyzett Hertelendy László városi elnök 
bejelentette a FIDESZ-ből való kilépését, majd 
ezt követően önkormányzati frakciójuk titkos sza
vazással, minimális többséggel, de kizárta sorai
ból. Mindennek hátterében a városi tanácsnok ál
lítólagos költség-elszámolási szabálytalanságai és 
más, eddig csak szóbeszéd tárgyát képező egyéb 
ügyek állnak. A tanácsnok szerint rövidesen tisz
tázódnak a dolgok és ö maga is. Mások szerint 
nem tudni, hogy a párt és az - esetlegesen ez 
ügyekben is felelős - városvezetők előremenekülé
séről és kölcsönös zsarolási félelmekből adódó 
taktikázásáról, vagy egy elhatározott tisztulási fo 
lyamatról van-e szó? Igazán nem segítette a köd 
eloszlatását az a sajtótájékoztató sem, amelyet a 
zűrös helyzet gyors rendezésére megtartott városi 
FIDESZ-tisztújítás után hívtak össze, és amelyről 
most röviden beszámolunk. (A hetvenes évek saj
tójában nagy istállótiizek után nyilatkoztak az "il
letékesek" arról - nem feledve a tűzoltók hősies 
erőfeszítéseit - ,  hogy egyébként is már tervbe volt 
véve korszerűbb hodályok építése...)

A párt új városi elnöke, majd röviddel ezután 
megválasztott frakcióvezetője Szécsi Gábor pol
gármester bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy 
részt vesz a sajtótájékoztatón elődje, a kilépett-ki
zárt Hertelendy László is, akinek segítségére és 
munkájára továbbra is számít. Mint minden párt
ban, így náluk is adódnak konfliktusok, de ezen

most túllépve, egységes a városi szervezet és hatá
rozott, nyugodt politizálásra készül - folytatta 
Szécsi Gábor. A feladatok felosztása során munka- 
csoportokat hoztak létre, és kialakították az öttagú 
elnökségen belüli reszortokat is. Érvelő kampány
ra készülnek, ahol a valóságban és nemcsak verbá
lisán tudnak majd felmutatni konkrétumokat. A FI
DESZ etalon-jellegű és olyan kohéziós erőt képvi
sel, hogy a többi jobboldali párt is követi majd. Ha
tározott értékrendet és a jobbközép irányt képvise
lik, kitüntetetten jó kapcsolatot tartva az egyházak
kal. Egyébként minden jó javaslatra szeretnének 
odafigyelni, és nyitottak a civil szervezetek és az 
intézmények felé.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy kit javasolnak 
megyei elnöknek, illetve megyei választmányi tag
nak, elmondta, hogy nincs még kialakult személyi 
javaslatuk, viszont szeptemberben szeretnék meg
nevezni országgyűlési képviselő-jelöltjeiket. Az ő 
személyük magasabb döntési kompetenciába tarto
zik, a helyi csoport csak javaslatot tehet.

A Köztér azon kérdésére, hogy célszerű döntés 
volt-e ennyi funkció összpontosítása, Szécsi Gá
bor a következő választ adta:

- Dilemmát okozott, és nehezen szántam rá ma
gam. Indokaim között szerepelt, hogy a nyugodt, 
higgadt városvezetési stílust kellene a pártba is át
vinni, és nem fogok a sárdobálásba belemenni. 
Egyedül a FIDESZ-nek van átgondolt városvezeté
si programja, a többi párté nem ismert. Év végére 
sikert hozó, konkrét beruházási eredmények is lesz

nek. A párt helyben, sok új értelmiségivel és vál
lalkozóval gyarapodott. Ha úgy érzékelem, hogy a 
dolog nem megy, elsőként magam vonom majd le a 
konzekvenciákat - fejezte be a választ.

Végezetül sorban bemutatkoztak az elnökség to
vábbi tagjai: dr. Csőszi Tibor orvos, Jánosi Ist
ván alpolgármester, Kosa József és Németh Lász
ló vállalkozók.

A sajtótájékoztató rövid volt, kérdés is csak ket
tő hangzott el. A feltáró jellegű dokumentum ri
portjairól és karcos tolláról-hangjáról egyébként 
sem híres kecskeméti média képviselői nagyokat 
hallgattak. Bizony a már lassan megdicsőülő-fél
ben lévő tanácsnok jelenlétében senkinek sem 
akarózott az őrá vonatkozó kérdést feltenni. Pedig 
az állítólagosán mindenkinek a nyelve hegyén 
volt.

Már nem a sajtótájékoztatón, hanem más be
szélgetéseken hangzott el véleményként, mind 
egyszerű, mind országos funkciót is viselő kecske
méti fideszesektől, hogy nem feltétlenül díjazzák 
azt az országos jellegű kísérletet, hogy három 
ilyen fontos funkciót valaki egy kézben összpon
tosítson. Más vélemények is inkább arról szólnak, 
hogy az a maradék értelmiségi kurázsi, amelyet 
eddig sokan hittek a polgármesterben, talán ezzel 
a döntésével végképp elveszett, hiszen innentől 
kezdve minden más politikai erő és a civil közeg is 
egy kicsit másképp tekint majd rá.

Hogy ezt tudja-e valamivel ellensúlyozni, az a 
jövő titka. K.Gy.

A megyei Fidesz-választás a múlt hétvégén volt. 
Lapzártakor próbáltunk telefonon utolérni né
hány résztvevőt, azonban ez nem sikerült. Meg
kaptuk viszont faxon a következő sajtóközle
ményt:

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési kép
viselője lett a Fidesz-Magyar Polgári Párt Bács- 
Kiskun Megyei Választmányának új elnöke. A 
párt szombaton délelőtt Ersekcsanádon tartotta 
megyei tisztújító ülését.

Megyei alelnökök lettek: Nyitray András, Kisju- 
hász József, Endre Sándor és Tóth István. Orszá
gos választmányi küldöttnek választották dr. Hor
váth Zsoltot, dr. Szabó Erikát és Fercsák Róbertét.

A megyei választmány ülésén a Fidesz kecskeméti 
szervezete nem tudta képviseltetni magát, mivel a 
május 11-én megtartott tisztújító ülés, a mandátum
vizsgáló bizottság határozata alapján szabálytalan 
volt, ezért annak eredményét megsemmisítették.

A sajtóközlemény kézhezvétele után kerestük 
Szécsi Gábort is. Titkára, Laci Ágnes útján ő is 
írásban juttatta el következő álláspontját:

Megvizsgáljuk, hogy a Mandátumvizsgáló Bi
zottság álláspontja jogilag helyénvaló-e. Amennyi
ben igen, úgy ismételten tisztújítást kell tartani. A 
megismételt tisztújítás eredményei felől semmi
lyen kétségem sincs, nagy valószínűséggel a meg
választott elnökséget fogják ismételten bizalmuk
kal kitüntetni a helyi csoport tagjai. Egyébként 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezt az eljárá
si hibát az ülést levezető régi elnökség tagjai követ
ték el.



MARADNI? SZAKADNI?
Gondok és örömök Hetényegyházán

Az egykor a hírős városhoz tartozott 
Hetény 1952-ben lett önálló község. A 
gyéren lakott szétszórt település akkor in
dult el a fejlődés útján, amikor 1902-ben 
Kada Elek Szeged és Szentes környékéről 
kubikusokat telepített ide. Szőlő- és gyü
mölcs kultúrája ettől kezdve vált egyre is
mertebbé. 1982-ben csatlakozással ismét 
Kecskemét szerves részévé vált a telepü
lés. A lélekszám hétezer fölött van, folya
matosan növekedik. Kecskeméttől mind
össze 12 kilométer távolság választja el, 
vonattal, vagy autóbusszal érhető el, ez 
utóbbi félóránként közlekedik. Egy héten 
keresztül ismerkedtem az ottani életviszo
nyokkal, az intézményekkel, szolgáltatá
sokkal, és ami a legfontosabb: az embe
rekkel.

Séták, beszélgetések
Vegyes érzésekkel jön-megy az ember a 

községben. Községet írok, pedig egy vá
ros peremkerületével ismerkedem. A lát
vány és a tapasztalat összekuszálja a gon
dolataimat. Ha egy-egy itt élő emberrel 
beszélgetek, hol várost, hol falut, hol köz
séget, hol települést mondok, amint teszik 
azt beszélgető partnereim is. Egy harminc 
körüli férfi ezt mondja: - Hetény amolyan 
vegyes felvágott, és ezt a történelmi sorsa 
hozta így. Az itt élő fotóművész, Bahget 
Iszkander szerint a városhoz igazodó tele
pülés igazi zöldövezeti tüdeje lesz Kecs
kemétnek, a szép és nevezetes Nyíri erdő
vel együtt.

Sétálok érdeklődve, és töprengek egyre. 
Felrémlik bennem sok emlék. Öreg bará
tom, Bodócs Gyula író-szerkesztő, hely- 
történész haláláig itt élt. Legendás almás
kertjét sokan megcsodálták, a legtekinté
lyesebb népi írók barátságával büszkél
kedhetett, Jó harminc évvel ezelőtt telket 
akartunk itt venni. Egy hajszálon, kicsi 
véletlenen múlott, hogy nem hetényiek 
vagyunk ma. A szomszé
dos területen volt Bozsó 
János festőművész tanyá
ja, ahol igazán romantikus 
környezetben családi és 
baráti körben sok szép na
pot eltöltöttünk együtt.

Nem sorolom, inkább a 
mostani élményeimre fi
gyelek. Az Univer Áruház 
körül pocsolya, de már ké
szül a betonozott parkoló.
Szemben a művelődési 
központ kertjében áll Mó
ricz Zsigmond szobra, aki 
a harmincas évek közepén 
Németh Lászlóval és Sárközi Györggyel 
együtt földet vásárolt itt a határban. A Re
formátus Egyházközség bejáratánál jelké
pesen székelykapu díszeleg. Egymás he- 
gyén-hátán üzletek, bódék. Ruházati, mű
anyag és zöldséges bolt. Új gyógyszertár, 
tágas könyvtár, öregek otthona, buszmeg
álló. És egy kisvendéglő, előtte tábla jelzi, 
hogy a mai menü leves, főzelék és pör
költ, 320 forintos áron. Nádtetős terasz, 
bent biliárd, játékasztalok, festmények és 
dombormű a falon, faragott bútorok: az 
igényesség, a városiasság jelei.

Elszakadni
Kecskeméttől?

Egy hét alatt sok-sok emberrel beszél
tem. Közvetlen, barátságos, nyíltszívű 
embereket ismertem meg bennük - több
nyire. Az utcai, bolti, kocsmai beszélgeté
sek közben egyesek invitáltak, nézzek be 
hozzájuk legalább néhány percre. Gondo
zott udvarokat, igényes, szép lakásokat, 
szorgos kezekről tanúskodó kerteket lát
tam. Ami az életkörülményeket illeti, az 
elégedettség hangján többen szóltak, mint 
mérgelődve, zúgolódva.

Egy téma minden esetben szóba került: a 
Kecskeméttől való elszakadás kérdése. A 
Maradni, vagy szakadni dilemmára adott 
válaszok aránya egyoldalú képet mutat. 
Csupán minden tizedik hetényi mondja 
azt, hogy ismét legyenek önállóak, hogy 
ne tartozzanak a hírős városhoz. A többség 
egyértelmű határozottsággal tör lándzsát a

maradás mellett, többféle érveléssel. Pél
dául: ha a buszközlekedés távolságira vál
tozna, meglehetősen megdrágulna. Ilyen 
véleményeket hallottam: "Egyértelműen a 
lakosság látná kárát a változtatásnak. A 
dolgozó-bejáró embernek csakis rosz- 
szabb lenne. Igaz, hogy a városi vezetés
nek többet és konkrétabban kellene foglal
kozni velünk, többet kellene költenie 
ránk, ám ennek ellenére maradnunk kell. 
A józanész ezt kívánja. A teljes elszakadás 
Hetény halálát jelentené. Nincs olyan 
ipari-gazdasági-idegenforgalmi háttér, 
amelynek alapján a mostaninál jobban 
tudnánk boldogulni."

A másik oldalról: " A város a központi 
részekre százmilliókat költ, de a külső ré
szekkel alig törődik. Nézzen körül a sáros
vizes utcákon bárki, és úgy mondjon véle
ményt. Nincs csatorna, kicsi a posta, aka
dozik az áramszolgáltatás."

Mit mond a képviselő?
A hetényieket a választók akaratából 

M olnár Sándor Józsefné képviseli a 
kecskeméti önkormányzatban. Az úgyne
vezett települési rész-önkormányzatnak 
huszonnégy tagja van, mintegy garancia a 
demokratizmus folyamatosságának. A 
képviselőnő figyelmesen meghallgatta az 
egyhetes tapasztalataimról szóló beszá
molómat, azután ismertette a városrész je
lenét és várható jövőjét. íme, ennek lénye
ge, sűrítve:

A több mint hétezer lakosú Hetény lét

számban várhatóan növekszik, meglehe
tősen sokan építkeznek, egyre szebb és 
szebb lakóházak, épületek gazdagítják a 
települést. A lakosság többsége igyekszik 
szebbé tenni a külső-belső környezetet, ki
fejezetten gyönyörű udvarokat, kerteket 
varázsolnak a házuk köré.

Sokan máshova járnak el dolgozni, ám 
ez a viszonylag sok saját jármű és a tö
megközlekedési eszközök jóvoltából nem 
okoz gondot. Az itteni munkahelyek (pék
ség, Univer, Tréler és a mintegy 150 kis
vállalkozás) is erősítik az életrevalóságot 
és a megmaradásba vetett hitet. A munka- 
nélküliség csökken és hajléktalanság nin
csen. Ami pedig az intézményeket illeti: 
az általános iskola kielégíti az igényeket, 
ahogy a nyolc csoportos, két épületben 
működő óvoda is. Még magánóvoda is 

működik. Van könyv
tár, művelődési köz
pont, idősek klubja, 
szakosított szociális 
otthon, az erdészház
ban - múzeum. Nem 
ide tartozik, de a la
kosságot szolgálja a 
Takarékszövetkezet is. 
Nem titkolja a képvi
selőnő a gondokat 
sem. Az ötvennél több 
utca közül csupán hat 
a portalanított. Sok te
hát még a tennivaló. 
Városi vizük van ele
gendő, a gáz- és tele

fonhálózat megfelelő, de az áramszolgál
tatás ügyében panaszok vannak a gyakori 
áramszünet miatt. Azt tervezik, hogy egy
re több úgynevezett "sárrázó-utcát" alakí
tanak ki, ami azt jelenti, hogy a mellékut
cákat a csatlakozási pontokon egy bizo- 1 
nyos pontig portalanítják.

A beszélgetésünk végén megkérdeztem: 
mi igaz abból, hogy el akarnak szakadni a 
várostól, hogy ezzel kapcsolatban aláírá
sokat gyűjtöttek? A válasz ez volt:

- Ez így nem fedi a valóságot. Arról van 
szó, hogy petíciót nyújtottunk be az illeté
kesekhez, hogy a település méretének és 
jelentőségének megfelelően kapjunk na
gyobb támogatást. Mert például amikor 
jogos igény volt százharmincmillióra, 
kaptunk ötvenötmilliót. Ekkor pótlólag 
kértünk még hetvenötöt, és mindössze 
ötöt adtak. Ez a téma a lakossági fórumon 
is határozottan felvetődött. Miért tarto
zunk Kecskeméthez, ha ebből semmit se 
profitálunk? Ezt követően több szakember 
is felajánlotta, hogy közösen elemzést vé
geznek az elosztással kapcsolatban, hogy 
a lakosság megtudja, megértse: pontosan 
milyen gazdasági vetületei lennének a ki
válásnak, milyen arányban kellene (lehet
ne) részesülnünk a közpénzekből.

- És ha mindezt megismerve netán a la
kosság el akar szakadni, akkor mit fog 
tenni?

- Melléjük állok.
Varga Mihály

Adó-gy orsj elentés
Huszonkét millió forintos bérjövedel

met ért el 2000-ben a személyi jövede
lem adó toplista első helyezettje Bács- 
Kiskun megyében. Ezzel jócskán elma
radt a tavalyi "nyertestől", akinek mun
kaviszonyból származó jövedelme 1999- 
ben meghaladta a 40 millió forintot. Ta
valy hatan rendelkeztek még 15 millió 
forint feletti bérjövedelemmel, és a lista 
20. helyezettje is 11 millió forint felett 
keresett ebben a kategóriában.

A.z APEH Bács-Kiskun Megyei Igaz
gatóságának tájékoztatása szerint a 
nem önálló tevékenységből származó jö 
vedelmeken belül összesen 46 ezren val
lottak átlagosan 696 ezer forint, munka- 
viszonyból származó bért. Az önálló te
vékenységből származó jövedelmeken 
belül az egyéni vállalkozói kivét egy fő 
re jutó átlaga 296 ezer forint volt, a leg
magasabb összeg meghaladta a 12 mil
lió forintot. Érdekes, hogy az e tabella 
dobogós helyeit elfoglalók mind gyógy>- 
szer-kiskereskedést működtetnek. Az el
ső tíz helyezett 5 millió forint feletti, vál
lalkozói kivétből származó jövedelmet 
vallott.

Az átalányadózást választó egyéni vál
lalkozók átlagosan 198 ezer forint jöve
delemmel rendelkeztek, ilyen vállalkozó

mintegy 1500 van a megyében. Az egyé
ni vállalkozók osztalékalapja 1,2 milli
árd forint volt, amely 254 ezer forint jö 
vedelmet jelent átlagosan. A legmaga
sabb osztalékalap tavaly 21 millió forint 
volt, kevesebb, mint fele az 1999-es lis
tavezető 56 milliónak.

Árfolyamnyereségből az egy főre jutó  
jövedelem 1,5 millió forint volt. A lista
vezető 150 milliót "zsebelt", a második 
helyezett 90 millió forint feletti nyeresé
get ért el, de a harmadik helyen végzett 
adózó árfolyamnyeresége is meghaladta 
a 20 millió forintot.

Családi kedvezményt 2000. évi jöve
delme után 19 700fő  vett igénybe, ösz- 
szesen 762 millió forint összegben. Az 
összes adókedvezmény a megyében 1,4 
milliárd forint, a legmagasabb kedvez
mény összege meghaladta az 1 millió fo 
rintot.

A megye személyi jövedelemadó be
vallást benyújtó adózóinak mintegy 9,9 
milliárd forint adókötelezettsége kelet
kezett 2000-ben, az egy főre jutó összeg 
(átlagosan) 163 ezer forint. A legmaga
sabb adókötelezettség 34,6 millió forin
tot tett ki. Az adóhatóság 39 ezer fő  ré
szére térített vissza személyi jövedelem- 
adót, átlagosan 19 600forintot.

Kecskeméti virilisták

Mai mese: mi fizetünk a Volánnak, a Volán a városnak, a város a...
H agyom ányt szeretne terem teni a 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkam ara Kecskemét vezetőivel kar
öltve azzal, hogy nyilvánosan köszönti a 
város legnagyobb adófizetőit. Az első ta
lálkozóra májusban került sor a kama
ra székházában, ahol ötven, a város 
kasszájába legtöbb helyi adót befizető 
cég képviselői vehettek át e tényt elisme
rő oklevelet.

Mint Szécsi Gábor polgármester kö
szöntőjében elmondta, egy város fejlődése 
szempontjából elengedhetetlen, hogy a te
lepülés vezetői és a vállalkozók, illetve 
azok érdekképviselete dialógust folytas
son egymással. E dialógust Kecskeméten 
példaértékűnek nevezte a polgármester. A 
városmarketinget illetően legjobb reklám, 
hangsúlyozta Szécsi Gábor, az elégedett 
vállalkozó. Kecskemétnek jelentős bevé
tele származik az életképes vállalkozások
ból: tavaly 2,5 milliárd forinttal gyarapí
totta a helyi kincstárt az iparűzési adó. Ez 
a város költségvetésének egyharmada.

Az oklevelet a Bács-Kiskun Megyei Ke
reskedelmi és Iparkamara valamint Kecs
kemét Megyei Jogú Város adományozza

azon vállalkozó részére, "aki Kecskemét 
virilistájaként a város iránti elkötelezettsé
géről, tisztességről és megbízhatóságról 
tanúbizonyságot téve a 2000. évben a be
fizetett helyi adók révén kiemelt mérték
ben járult hozzá a közterhek viseléséhez, a 
város gazdagodásához". Ilyen oklevelet 
vehetett át több bank, biztosító, az Airvent 
Rt, a Bácsvíz Rt, a Dufa Kft, a Petőfi Lap- 
és Könyvkiadó Kft, a Thyssen Production 
Systems Kft, a Kunság-Volán Rt.

Virilista (lat.): a törvényhatósági bizott
ságnak a legtöbb adót fizetők közé tarto
zás folytán tagja. (Révay Kis Lexikona)

Virilizmus: 1. olyan választási rendszer, 
amely biztosította, hogy az önkormányzati 
testületek tagjainak jelentős része a leg
több adót fizetők, valamint a nagyobb 
földbirtokosok és a magasabb iskolai dip
lomával rendelkezők (virilisták), tehát ál
talában a legvagyonosobbak köréből ke
rüljön ki. Magyarországon az 1872. és 
1886. évi jogszabályok értelmében a tör
vényhatósági bizottságokban a tagok két
ötöd részét a virilisták saját maguk közül 
választották. (Új Magyar Lexikon)

Új környezetvédelmi program
A Nemzeti Környezetvédelmi Program 

feladatai volt a központi témája a Kecs
keméten május végén rendezett három
napos környezetvédelmi konferenciá
nak. A konferenciára egyetemi, főiskolai 
oktatók, önkormányzatok, civil szerve
zetek, a környezetvédelmi felügyelősé
gek, erdészeti hivatalok, nemzeti parkok 
munkatársai, képviselői kaptak meghí
vást.

A Tudomány és Technika Házában tar
tott plenáris ülésen dr. Kemény Attila 
környezetvédelmi államtitkár elmondta: 
az Európai Uniónak a magyar környe
zetvédelem helyzetét értékelő, lesújtó 
ítélete után az elmúlt egy évben a tárca 
jelentős előrelépéseket tett a jogharmo
nizáció terén. 2002-ben lejár a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program hatéves cik
lusideje, így az illetékes szervek a követ
kező program előkészítésén dolgoznak. 
A környezetvédelmi törvény egyik leg
gyengébb pontja, hogy gazdasági esz

közrendszerének nagy részét még be 
sem vezették, mondta az államtitkár. 
Nincs környezetterhelés és igénybevéte
li valamint betéti díj, csupán a termékdí
jak és a különböző bírságok jelentenek 
bevételi forrást. Ugyancsak gyenge a 
környezetvédelmi ellenőrző rendszer. 
Ezeknél a szervezeteknél (nemzeti par
kok, felügyelőségek) az eddigi kormá
nyok egyike sem tudta megteremteni a 
stabilitást az állandó átszervezések, poli
tikai beavatkozások és az alulfizetettség 
következtében.

A konferencia résztvevői a második 
napon a Természet Házában rendezett 
work shopon egyebek között olyan té
mákat vitattak meg, mint a környezeti 
nevelés fejlesztése, levegőtisztaság, ter
mészet- és tájvédelem. Az utolsó napon 
megtekintették Gyálon az ASA Kft által 
üzemeltetett európai színvonalú 
hulladékdepót, délután pedig bugaci 
gyalogtúrát tettek.



Önkormányzatiság 
= nyilvánosság

Az Állami Számvevőszék munkatár
sai voltak vendégei a Bács-Kiskun Me
gyei Közigazgatási Hivatal vezetője ál
tal összehívott megyei jegyzői szakmai 
értekezletnek. Dr. Lóránt Zoltán az ÁSZ 
Önkormányzati és Testületi Ellenőrzési 
Igazgatóság igazgatója, és Csecserits 
Imréné főtanácsos a települési önkor
mányzatoknál végzett pénzügyi és va
gyongazdálkodási ellenőrzések tapasz
talatairól tájékoztatták a résztvevőket.

Az önkormányzatok saját vagyona 
1992 elején 269 milliárd forint volt, 
2000 végén pedig 2800 milliárd. Az 
összes vagyonon belül az immateriális 
javak és a tárgyi eszközök növekedtek 
jelentősen. E hatalmas változásnak nem 
az önkormányzatok mérhetetlen meg
gazdagodása volt az oka, hanem a va
gyongazdálkodás és vagyonnyilvántar
tás korábbi hiányosságai. 1992 és 1998 
között rendkívül hiányos volt a forga
lomképtelen vagyon (például utak), az 
értékpapírok és az ingatlanok nyilván
tartása. (Volt olyan fővárosi kerület, 
ahol a vagyonérték majdnem megdup
lázódott, miután felmérték.) Mint 
Csecserits Imréné elmondta, a 66 vizs
gált önkormányzat közül mindössze 14- 
nél volt vagyonleltár. Az üzemeltetésre 
átadott eszközök mennyisége illetve ér
téke az utóbbi években megduplázó
dott, de ez sem a gyarapodás következ
tében, hanem mert korábban számos 
önkormányzatnál nem tartották nyil
ván, hogy a közszolgáltatóknak, köz
műveknek milyen eszközöket adtak át 
használatra. Az összes vagyonon belül 
ugyanakkor a befektetett pénzügyi esz
közök, készletek és forgóeszközök állo
mánya nem növekedett jelentősen az 
említett időszakban.

Dr. Lóránt Zoltán szerint a 2800 milli
árd forinton felül még legalább további 
1500 milliárd forint értékű vagyon van 
az önkormányzatok birtokában. A tisz
ta kép kialakítását nehezíti, hogy a jog
szabályok sem fogalmaznak mindig 
egyértelműen: például közmű-e a ká
belhálózat? Mi jelenti az intézmény fo
galmát: csak az épület vagy az önkor
mányzati szerv teljes vagyona, mond
juk, egy kórház esetében? Ezért az ÁSZ 
javasolta a kormányzati szerveknek, 
hogy ezeket a fogalmakat pontosítsák.

A pénzügyi ellenőrzés tapasztalatai 
szerint az önkormányzatok többsége 
bevételei 80-90 százalékát klasszikus 
működési kiadásokra fordítja, 15-20 
százalék marad a felhalmozásra.

Az állami támogatás növekedésére 
nem számíthatnak az önkormányzatok, 
hangsúlyozta dr. Lóránt Zoltán, tehát 
azt minél hatékonyabban kell felhasz
nálni. A beruházások esetében gyakran 
előfordul, hogy az önkormányzat túl
vállalja magát, amiből vagy az követke
zik, hogy a kivitelező hitelez a hivatal
nak, vagy a beruházás lesz műszakilag 
lényegesen "gyengébb", mint azt erede
tileg akarták. Főleg a kisebb települé
seknél nincs megfelelően szabályozva az 
utalványozás-felelősségvállalás kérdése. 
Dr. Lóránt Zoltán hangsúlyozta: az 
ÁSZ-ellenőrzések megállapításait, az 
annak kapcsán készült intézkedési ter
vet - főképp, ha esetleg személyi felelős
ségre vonással is jár - meg kell ismertet
ni a település lakosságával, hiszen az 
önkormányzatiság lényege a nyilvános
ság. m.

Pályázat a termálfürdőhöz
A város megbízásából a Gheoterm Szövetkezet megvalósíthatósági tanulmányt készí

tett a kecskeméti termálvíz hasznosításának lehetőségeiről. A tanulmány szerint az itte
ni víz lehetővé teszi a gyógyászati hasznosítást, de ehhez a kutakat fel kell újítani. A 
megnövekedett kapacitásra alapozva száz szobás, ötcsillagos szállodát lehetne építeni. 
A beruházás része a meglévő fürdők fejlesztése is. A tanulmány szerzői szerint a Szék
tói strand felújítása és bővítése - élményfürdő, aquapark, fitness, wellness center építé
se - mintegy 500 millió forintba kerülne. A fürdőfejlesztésekre a Széchenyi tervből 50 
százalékos vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A város a beruházást csak több 
ütemben tudja finanszírozni, az első ütem, a medencék felújítása és az élményfürdő ki
alakítása 300 millió forintba kerülne. Ennek megvalósítására a város pályázatot nyújt 
be a Gazdasági Minisztériumhoz, sikeres pályázat esetén tehát csak az összeg felét kell 
az önkormányzatnak előteremteni, de ez sem kevés pénz. Ellenzéki képviselők szerint 
ekkora beruházáshoz megalapozottabb számításokra lenne szükség, mint a tanulmány
ban lelhetők, de végül ők is támogatták a fejlesztési elképzeléseket.

656-os emlékhellyé alakítják
A közgyűlés már korábban döntött arról, hogy a Szabadság téri Kodály emlékművet 

áthelyezik a Kodály iskolába. Most úgy határoztak, mivel a hely kiválóan alkalmas er
re, itt alakítsa ki a város az '56-os emlékhelyet, felhasználva a korábbi szoborkompozí
ció megmaradt részeit. Az emlékhely kialakítására 15 millió forintot irányoztak elő az 
idei költségvetésben, a mű elkészítésével Kerényi József építészt és Fekete Tamás 
szobrászművészt bízzák meg, akik - Melocco Miklóssal együtt - az áthelyezendő, és 
időközben sajnálatosan megrongált Kodály emlékműnek is alkotói.

Adókedvezmény munkahelyteremtésért
Módosította a közgyűlés a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét, további kedvezmé

nyeket adva a Kecskeméten beruházni szándékozóknak. Eszerint az a vállalkozó, aki 
Kecskemét illetékességi területén 1,5 milliárd forint termék-előállítást szolgáló beruhá
zást valósít meg, a beruházás befejezését követő évben adómentességben, és azt köve
tően négy évig 50 százalékos adókedvezményben részesül. Az Ipari parkban létesülő, 
ugyanilyen mértékű beruházás esetén, ha ez legalább 200 új munkahely létesítését is je
lenti, a vállalkozás tíz év adómentességben részesül, feltéve, hogy ezt a létszámot il
letve tárgyi eszközt a beruházás üzembe helyezésétől számított öt évig megtartja.

Nyugdíjasok klubja
Nyolc és fél millió forinttal támogatja az önkormányzat a Hunyadivárosban létesülő 

nyugdíjasklubot. A klubot az Őszikék Kht alakítaná ki, amely a városrészben idősek 
otthonát működtet. Az otthon ebben az évben egy 80 lakásos nyugdíjasházi szárnnyal 
bővül. A körülbelül 100 fő befogadására alkalmas klub egyben nappali ellátást nyújtó 
szociális intézmény is lenne, üzemeltetésének költségeit a kht vállalja.

Befogják a kóborló ebeket
Bővül a gyepmesteri telep létszáma, és gyakoribb lesz a járőrözés is a városban, hogy 

be tudják fogni a gazdátlan kutyákat. Emiatt mintegy 2,4 millió forinttal emelte a köz
gyűlés az állategészségügyi feladatok ellátására szolgáló költségvetési fedezetet. Júni
us végéig a kutyafuttató helyekre speciális, jelzéssel ellátott hulladéktartó edényeket 
helyez ki az önkormányzat. Lehetséges, hogy ugyanilyen edényzettel év végéig esetleg 
a város közparkjait is ellátják.

Bérbe adják a Városi Mozit
A közgyűlés úgy döntött, hogy a Városi Mozi épületét bérbe adja a Városi Moziért és 

a Filmkultúráért Ismeretterjesztő, Kulturális Egyesületnek. Erről szerződést kötnek, 
egyelőre azonban sok a vitatott pont a két fél között. Az egyesület elképzelése szerint 
az épület három funkciót látna el: mozi, oktatóhely és színház is lenne. Az ingatlan át
alakítása, rekonstrukciója 137 millió forintba kerülne, ebből az önkormányzati tulajdo
ni illetőségre jutó költség 91 millió (az épület 1/3 része magánszemélyek tulajdonában 
van). A felújítás fejében a bérbevevő 15 évig ingyenes használatot kér az ingatlanra.

Iskolabezárások
Az alacsony beiskolázás miatt szeptembertől nem indulnak első osztályok a Szarkási 

és a Matkói Tagiskolákban. így Szarkásban egy, Matkón két összevont tanulócsoport 
lenne a 2001/2002-es tanévben 10 illetve 26 kisdiákkal másodiktól hatodik osztályig. 
A gyerekeket ezért nagy valószínűséggel más iskolákba irányítják át, s mint Sárközy 
István alpolgármester a május 9-i közgyűlésen elmondta, az önkormányzat ingyenes 
bérlettel, esetleg iskolabusz indításával igyekszik segíteni. Az utóbbi években sok vi
hart megért Gordon Iskolában sem indul első osztály. Ez Kecskemét egyetlen alterna
tív iskolájának végérvényes „elhalását41 jelentheti.

SZEMÉTÜGYEK
Kecskemét önkormányzata és a 

Saubermacher Magyarország Kft nemré
giben gazdasági társaságot hozott létre 
hulladéklerakó építésére, illetve a hulla
dék kezelésére Kecskeméten. Horváth 
Péter, a kft ügyvezető igazgatója az en
nek kapcsán tartott városházi sajtótájé
koztatón elmondta, az Ausztriában legna
gyobb privát hulladékgazdálkodónak szá
mító, húsz éve alapított Saubermacher cég 
1990 óta van jelen Magyarországon: 
Nagykanizsán, Békés megyében és né
hány éve Kecskeméten is. A grazi anya- 
vállalat fő profilja a teljes vertikumú hul
ladékgazdálkodás.

Bács-Kiskun megyében a kecskeméti 
lesz az első szigetelt hulladéklerakó. Az 
Európai Unió depó építésére már nem ad 
segítséget, az ISPA-támogatás elnyerésé
nek feltétele a lerakó megléte. A beruhá
záshoz a szerződési feltételek szerint az új 
gazdasági társaságnak a Saubermacher 
Magyarország Kft tagi kölcsönt nyújt,

rintra - későbbiekben pedig az inflációs 
rátának megfelelően - emelkedő hulladék- 
lerakási díj ellenében modem, a környeze
tet nem szennyező lerakóba kerül a város 
kommunális hulladéka.

A képviselőtestület május 9-i ülésén a 
Városgazdasági Kft mérlegbeszámolójá
nak tárgyalásakor vita bontakozott ki ar
ról, indokolt volt-e a szemétszállítási díj 
tavalyi emelésének mértéke. Brúszel 
László (MSZP) szerint, ha a VG Kft a 
hulladékgazdálkodási ágazatban 60 millió 
forint eredményt tudott elérni, talán nem 
volt. A szocialista képviselők azt is felve
tették, igazságos-e, hogy az új depó építé
sét bekalkulálták az emelésbe, a depót 
most mégsem a város, hanem egy gazda
sági társaság fogja megépíteni, a költsége
ket pedig új fent beépítik a díjba.

Jánosi István alpolgármester felvállal
ta, megvizsgálja, a VG Kft-nél elvileg el
különített számlán felgyűlt összegből 
mennyi szükséges a régi lerakó rekultivá

Jol fizet a szentet, ha jól megfizettetik
amit a hulladéklerakási díjból fizetnek 
vissza. Az építést minél gyorsabban sze
retnék megkezdeni, hangsúlyozta Horváth 
Péter, a. új depót ugyanis idén november 
1-én megnyitják. Az első két évben 500 
millió forintot fordítanak a fejlesztésre. A 
tervek szerint ekkor 2 hektár területen el
készül a teljes infrastrukturális és hulla
dékkezelő beruházás, fogadóépület, 
csurgalékvíz-elvezető és -tároló. A továb
bi bővítés folyamatosan történik.

Horváth Péter szerint az idén 5100 fo

ciójára, a többit pedig milyen módon le
hetne visszajuttatni a lakosságnak, esetleg 
a díj csökkentésével (ennek ellentmond, 
hogy a Saubermacher Magyarország Kft- 
vel kötött szerződésben már szerepel az 
5100 forintos idei emelt díj). Brúszel 
László javasolta azt is, hogy az új depó 
építésére felgyűlt hányadot a város vonja 
el a VG Kft-től, vagy ha nem, szabályoz
za, mire költheti. Javaslatát a közgyűlés 
nem fogadta el. A VG Kft idei üzleti ter
vét a képviselőtestület később tárgyalja.

m.

A kiskörút rekonstrukciójának részeként elkészült a Zsinagóga előtti parkoló

Tanulni kész önkormányzatok
Tíz pontból álló kérdőíven mérte fel a 

Megyei Államigazgatási Kollégium, mi
lyen a kapcsolat a települési önkormány
zatok és a területi államigazgatási szer
vek között, milyennek értékelik az ön- 
kormányzatok az együttműködést. A fel
mérés eredménye szerint általában a vá
laszadók túlnyomó többségének megfe
lelő a kapcsolata e szervekkel az Apeh- 
től a vízügyi hatóságig.

A 120 helyi önkormányzattól 76 küldte 
vissza a kérdőívet. A kevés kritika közül 
legtöbbet a Megyei Területi Államháztar
tási Hivatal kapta, ahol a vélemények 
szerint gyakran cserélődnek az ügyinté
zők, és elavultak a számítógépes progra
mok. Sok volt a panasz az X-400-as szá
mítógépes levelező rendszerrel kapcso
latban, amit az önkormányzatok drágá
nak és lassúnak tartanak. Jutott egy-egy

észrevétel az Apeh-nek, a Megyei Egész
ségbiztosítási Pénztárnak, az FVM Hiva
talnak és a munkaügyi központnak is. Ér
dekes, hogy általánosságban több önkor
mányzat is említette, egyes államigazga
tási szervek nem partnerként bánnak ve
lük, felsőbbrendűségüket érzékeltetik, de 
konkrétumokra nem tértek ki.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy arra 
a kérdésre, milyen jogszabály-változta
tást javasolnak kezdeményezni a főható
ságoknál, érkezett olyan javaslat, misze
rint legyen nagyobb súlya a közigazgatá
si hivatal törvényességi észrevételeinek, 
legyen több eszköze a hivatalnak a tör
vénysértések visszaszorítására.

Az önkormányzatok azt is szeretnék, 
ha a vonatkozó törvény módosításakor 
rendeznék a polgármester, jegyző és hi
vatal viszonyát.

A válaszadók többsége nagyon hasz
nosnak ítélte a MÁK által tavaly szerve
zett Önkormányzati Napot, és támogat
nák évenkénti megrendezését. Szívesen 
bekapcsolódnának a kollégium munkájá
ba, elsősorban természetesen az önkor
mányzatokat érintő témákban. Mint a 
kérdőívből kiderül, az önkormányzatok 
nagyon sok területen igényelnék a to
vábbképzést az állategészségügytől a 
közlekedési szakhatósági feladatokig.

A Megyei Államugazgatási Kollégium 
testületé május végi ülésén tárgyalta meg 
a felmérés tapasztalatait. Emellett a napi
renden szerepelt még a köztisztviselők 
képzése, az okmányirodák működése, az 
Önkormányzati törvény módosítási ter
vezete valamint bemutatkozott az ülésen 
a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapi
tányság. m.

Köszönet
Az idén tavasszal a Kossuth szobor mel

letti virágágyak kezelésében megtört a 
kertészbabona, mely szerint az áttelelő ár
vácskákat azonmód ki kell szedni a föld
ből, mihelyt észheztémek a téli megpró
báltatásokból. Igaz, az idei télen nem 
nyomta őket agyon a hó sem, s egy kis 
kapálgatás, locsolás után nagyon hálásak 
lettek a haladékért a különféle színű, fa
zonú virágok. A Rákóczi út sétányának 
első szakasza is virágborítást kapott, re
mélhetőleg a palánták jól megfogannak, s 
az arra járók is megkímélik az új virágos
kerteket, melyek mindenkinek virítanak.
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Ez az oldal Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi támogatásával készült ~ s

A Hunyadivárosi Részönkormányzat ülése Kedves vendégünk volt
Május közepén újból ülést tartott 

a Hunyadiváros Városrészi Önkor
mányzat képviselőtagsága a szo
kott helyen, a Mátyás Király Álta
lános Iskolában. Pászti Andrást, a 
11. sz. választókerület önkormány
zati képviselőjét kérem meg, tájé
koztasson az ott elhangzottakról.

Jánosi István alpolgármester úr - a 
város 2001-es fejlődéséről szóló - be
számolója után a részönkormányzat sze
mélyi fejlesztésének kérdése került napi
rendre - informál Pászti András. - Két 
részönkormányzati képviselő - a körzetből 
való elköltözés, illetve egészségügyi okok 
miatt - lemondott mandátumáról. Az újon
nan megválasztottakkal (Ladányi 
Jánosné, közös képviselő, Nagy Sándor 
vállalkozó, Lóczi László tanár és Kállai 
István vállalkozó) együtt jelenleg tizenné
gyen vagyunk, de remélem ennél többen 
is lesznek a jövőben olyanok, akik szívü
kön viselik, és aktív megfigyelésük alatt 
tartják a városrészben orvoslásra váró 
problémák egy-egy részterületét. Mint 
ahogy - nagy örömünkre - ezen a megbe
szélésen a képviselők mellett számos ér
deklődő és érintett is részt vett.

Szóba került a Mátyás király körúti gará
zsok előtti terület sorsa, mely csak az el
múlt évben került a város tulajdonába. A 
rajta vezető út még jelenleg is a Népfront 
Szövetkezet tulajdona. A körúttól a gará
zsig vezető út nyomvonala nem az eredeti 
rajz szerint húzódik, mivel ezt a beépített 
villanyoszlopok nem teszik lehetővé. Eb
ben a félévben kétszer kellett ezt a terüle
tet közmunkásokkal kitakaríttatni, mert 
néhányan még mindig amolyan illegális 
szemétlerakó helynek tekintik. A város
rész képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy levéllel fordul a városrendezési bi
zottsághoz. Célunk az út helyének pontos 
kijelölésén túl az, hogy a megfelelő ÁRT- 
besorolással ki lehessen alakítani itt egy 
emberhez méltó környezetet. A körzetben 
építkező Kasztéi Balázs és munkatársa

vállalták a garázsok előt
ti terep rendezését, s 
szakmai irányításuk mel
lett a környék lakói is 
csatlakoznak társadalmi 
munkában a terület par
kosításához. Még az idén 
ősszel szeretnénk erre 
sort keríteni. Újabb segít
ségnek ígérkezik, hogy a 

Népfront Szövetkezet elnöke úgy nyilat
kozott, . soron következő közgyűlésükön 
fölveti egy szilárd burkolatú bekötőút ter
vét, mely a szövetkezet, a város és az ott 
lévő garázstulajdonosok összefogásával 
kerülne megvalósitásra.

Megnyugtató, hogy a város költségve
tésében a hunyadivárosi körzet megfelelő 
részarányú, elkülönített rehabilitációs, il
letve útalappal rendelkezik. Hamarosan 
befejeződik a Mátyás király körút újraasz- 
faltozása, s tervezet készült a körút Ceglé
di út felőli végének egy forgalmi sávval 
történő kiszélesítésére. Ezzel könnyebbé 
válik a körút felől jobboldalra, kisívben 
történő lekanyarodás, amely feltehetőleg 
gyorsítja majd a csúcsidőszakban különö
sen forgalmas csomóponton való áthala
dást.

Korábbi interpellációkra reagálva köz
löm, hogy a városi önkormányzat jóvoltá
ból elkészült a Kard utca végén egy 15 
méteres járdaszakasz. A temető elől a 
megrongálódott buszvárót elszállították, a 
Czollner köz végén az utat kijavították. A 
környéken lakók jelezték, hogy a Czollner 
köz és a Liszt Ferenc utca sarkán az össze
gyűlő csapadékvíz miatt már a legkisebb 
eső után is alig lehetett közlekedni. Kez
deményeztem a BÁCSVÍZ Rt.-nél újabb 
víznyelők elhelyezését, s ezek közelmúlt
beli kiépítésével sikerült ezt a problémát is 
megoldani.

A Közgyűlés támogatta a Hunyadivárosi 
Idősek Klubját, melyre az igényfelvétel 
idején is már kéttucat jelentkező volt. A 
tervek szerint a klub évvége felé beindul

hat, s a jelenleg kialakított támogatási mó
dozat biztosítja legalább tizenötéves idő
tartamú működését. Jelenleg az építés fá
zisában van, külön épületek, társalgó és 
egyéb szolgáltató egységek (pl. menza) 
biztosítják majd az idősek gondtalan ki- 
kapcsolódását.

Létrehoztuk a "Hunyadivárosi Gyerme
kekért Egyesületet", melyben mind a há
rom hunyadivárosi óvoda, bölcsőde és 
mindkét iskola képviselteti magát. Rajtuk 
kívül természetesen bárki tagja lehet, aki 
aktív segítőszándékkal magáénak érzi a 
városrész gyerektársadalmának gondjait.

Az elmúlt hónapban egy teljes délutánt 
rászánva ellenőriztem, s magam is megta
pasztaltam a 23-as és 8-as járatok zsúfolt
ságát. Ugyanakkor megállapítottam, hogy 
emiatt lemaradó utas nem volt.

Tavalyi lakossági jelzés alapján feltérké
peztük, mely pontok azok, melyek közvi
lágítása nem igazán jó. Ilyen pl. a Zászló 
utca hátulja, illetve a Czollner köz vége a 
temetőnél. ígéretet kaptunk e helyek meg
felelő kivilágítására is.

Közterületeink megfelelően gondozot
tak, a parkok füvét rendszeresen kaszál
ják. Körzetünkben parlagfűveszély jelen
leg nincs.

A hunyadivárosi polgárőrség vezetőjével 
közösen kértünk egy árajánlatot a kisalul- 
járót figyelő biztonsági kamerarendszer 
kialakítására. Tárgyalásaink értelmében a 
régi Bamevál toliüzemének biztonsági 
rendszerére kötik majd rá az aluljárót fi
gyelő kamerákat is. Mivel a portán éjjel
nappali szolgálat van, a figyelőszolgálat 
kibővítésével az a bűncselekmény, ami 
egy hónappal ezelőtt történt a kisaluljáró- 
ban, ezzel a rendszerrel már megelőzhető 
lett volna. A várhatóan a közeljövőben ki
alakításra kerülő biztonsági kamerarend
szer nemcsak a gyalogosforgalom szemé
lyi védelmét biztosítja, hanem az aluljárót 
ért rongálásos bűncselekmények is elke
rülhetők lesznek általa.

- kada-

Középiskolák klubhálózata
A Comenius 2000 Közoktatási Minő

ségfejlesztő Programba jelenleg hat okta
tási intézmény kapcsolódott be Kecske
méten. Az ország minden részéből a prog
ramigazgatóságra befutó visszajelzé- 
sekLeánykarnínvonalasalmazódott: az 
iPintérményországosnkábbfőorvosonló 
iünnepimények beszédet,kalmané- 
hánymődszerekidéziink:ltKülönösen és 
az elérévforduló,narrare lennének kí- 
rendszerváltozássalriilt atársadalmi,gio- 
náéleteenchmalakulásokonrtok aennek- 
tására, melyek a kihívásoknakó Contele- 
get2enni.ntézlakosságlészségiózat szerve
zeti keretében fejtik ki tevékenységüket. 
E koncepciónak megfelelően az ország
ban elsőként tartotta meg iskolaklub fog
lalkozását május 21-én a kecskeméti 
Bolyai János Gimnázium. A minőségfej
lesztő program II. modelljét építő intéz
ményt leadott munkái, monitoring jelen
tései alapján a programigazgatóság jelöl
te ki a klubházigazda szerepére, ami azért 
is nagy megtiszteltetés, 
mert az ország jelentkező 
iskoláiból mindössze 
húsz működik ilyenfor
mán régiós központként 
is. Vargáné Hajdú Mária 
igazgatóhelyettest kértük 
meg arra, hogy olvasó
inkkal ossza meg nap tapasztalatait:

Iskolánk szellemére mindig jellemző 
volt a nyitottság. Az a visszajelzés, amit a 
kiválasztás jelent, megerősít bennünket 
abban, hogy az az irányultság, amit eddig 
is képviseltünk, helyes volt. A II. modell 
befejezése után szeretnénk résztvenni a 
III. intézményi modell kiépítésében, 
amely már azt mutatja be, milyen módon 
tudják segíteni egymást is az iskolák. Ezt 
egy kicsit előrevetítve nagyon nagy öröm
mel készültünk erre az új feladatra.

A minisztériumba befutó jelentkezések 
alapján intézményszintenként választották 
ki azokat az iskolákat, kollégiumokat, me
lyek egy klubhálózat tagjakként kerülnek 
egymással kapcsolatba. így hozzánk ke
rült a Békéscsabai Evangélikus Gimnázi

um, a Jankó János Általános Iskola és 
Gimnázium Tótkomlósról, a mezőberényi 
Petőfi Sándor Gimnázium, Szegedről a 
Tömörkény István Gimnázium, Bajáról a 
III. Béla Gimnázium, a Kecskeméti' és a 
Szegedi Piarista Gimnázium és a Fodor 
József Gimnázium és Élelmiszeripari 
Szakközépiskola szintén Szegedről.

Elsődleges szempont volt, hogy a klub 
témáját a klubtagintézmények kívánsága 
alapján állítsuk össze. Mivel rajtunk kívül 
mindenki a Comenius I-es modellt építi, 
így az előttük álló legnehezebb feladat az 
irányított önértékelés megvalósítása lesz. 
Ehhez a témakörhöz kapcsolódó előadót 
keresve kértem fel Jánosi László minőség- 
irányítási vezetőt előadásának megtartásá
ra. A külső előadókon kívül folyamatosan 
sor kerül a klubtagintézmények bemutat
kozására is. Elsőként mi osztottuk meg a 
többiekkel az intézkedések végrehajtása 
során szerzett tapasztalatainkat.

Minden intézménynek, legyen az terme
lő vagy szolgáltató egység, fel kell tárnia 
saját munkafolyamatait - mondta Pap- 
Szigeti Róbert, a gimnázium tanára, a 
klub egyik előadója. Ezeken belül meg 
kell nézni, mik a kulcsfontosságú lépések,

kik a felelősei a különféle részfolyama
toknak. Ezzel átláthatóvá válik az intéz
mény működése. Különösen sokat segít
het ez a közös munka hatékonyságában a 
pedagógia területén, hisz köztudottan egy 
tanítónak, tanárnak sokkal több feladata 
van, mint maga a tanítás. Csak egy példát 
említenék: megfelelő rálátással az oktatá

son túli feladatokat pontosan behatárolva, 
nem pedig egymás munkáját fedve oszt
hatják el egymás között a pedagógusok.

A klubnapon tanácsaival, segítő közre
működésével jelen volt Kiss Ferencné, 
Kecskemét Oktatási osztályának vezetője 
is. A programirodát dr. Tar József prog
ramszakértő képviselte. Véleménye sze
rint az iskolák minőségbiztosítási rend
szerbe való bekapcsolódásának máris je
lentkező legfőbb hozadéka az, hogy meg
tapasztalják és a jövőben is előnyben ré
szesítik a partnerközpontú gondolkodást. 
Az a hozzáállás, amikor egy szervezés 
nem azzal kezdődik, hogy kipostázom a 
résztvevőknek a napi programot, hanem 
azzal a körlevéllel, hogy miről hallanának 
legszívesebben, máris sokat sejtet a ké
sőbbi partnerkapcsolat minőségéről.

Kada Erika

A résztvevők egy csoportja: Cseh Györgyi programszakértő (Szeged), 
Pap-Szigeti Róbert és dr. Tar József

Marta Moszczenska, Farkas Gábor és Boda Hona

Nemrégiban Kecskemétre látogatott 
Marta Moszczenska asszony, Kanada bu
dapesti nagykövete. A találkozó egyik 
kezdeményezője Boda Ilona országgyűlé
si képviselő - akit a minap neveztek ki a 
Környezetvédelmi Minisztérium politikai 
államtitkárának - és aki az Interparla- 
mentális Unióban együtt dolgozik a nagy
követtel. A program keretében, mint az 
Európa Jövője Egyesület vendége, látoga
tást tett a Református Gimnáziumban, 
amely a tavalyi gyermektalálkozón Bem 
szülővárosából, Tamowból érkezett gyere
keket fogadott. Meglátogatta a Kodály In
tézetet, majd Szécsi Gábor polgármester
rel közös ebéden vett részt. A látogatás 
után sajtótájékoztatót tartott. A nagykövet 
aszszony elmondta, hogy nagyon jó ta
pasztalatokat szerzett, és keresi az útját an
nak, hogy kanadai gyerekek (ezen belül is 
elsődlegesen magyarok), valamint üzlet
emberek is jöjjenek Kecskemétre. Ajánla
ni fogja a többi nagykövetnek is, hogy is
merje meg ezt a nagyszerű várost. Kérdés
re válaszolva elmondta, hogy Kanadában 
alapvetően pozitív kép él Magyarország
ról, amelyben nyilván közrejátszik az is, 
hogy ott kétszázötvenezer magyar él, akik 
zöme 56 után került az országba.

A Köztér azon kérdésére, hogy érzékel- 
hető-e náluk is, illetve hogyan védhető ki 
a túlzott amerikanizálódás veszélye - főleg 
a fiatalok körében -, a következőket vála
szolta:

- Minden a szülőknél és a családban kez
dődik, hogy megóvják-e gyerekeiket a fil
mek, de akár az internet rossz hatásaitól is. 
A református gimnáziumban tapasztaltam, 
hogy milyen nagy ebben az iskolák és a 
pedagógusok felelőssége is.

Személyes élményként is elmondta, 
hogy Kanadában is mindent megtesznek 
az identitás megőrzése érdekében, és az 
USA-ból érkező rossz hatások kivédésére. 
Náluk például a szülők a televízión és a 
számítógépen is blokkolni tudják azokat a 
csatornákat, amelyek ártalmasak lehetnek 
gyermekeik fejlődésére.

A kulturális örökség védelmére ápolják a 
multikulturális értékeket, segítik a nemze
ti identitás megőrzését, és küzdenek a gyű
löletkeltés és a drogozás ellen is. Ezekhez 
a törekvésekhez rokonítva tartja különö
sen fontosnak a Csiperót, mint mozgalmat. 
Sok hasonlóságot lát a két ország gyerme
kei között is, hiszen például a mieink a vi
lágot tekintve az egészségesebbek közé 
tartoznak.

EJE közgyűlés
Az Európa Jövője Egyesület közgyűlése megtárgyalta a 2000. évről szóló 

közhasznúsági jelentést, és jóváhagyta az idei költségvetés tervezetét. Az 
egyesület tavaly több mint 42 millió forintból gazdálkodott. Ebből 13 millió 
forint feletti volt a különböző minisztériumoktól és központi alapoktól kapott 
támogatás, 10,5 millió forintnyi önkormányzati támogatásban, közel 7,5 millió 
forint mértékben pedig Európa tanácsi és PHARE-juttatásban részesültek. 
Adományokból, tagdíjakból, egyéb támogatásokból és hozzájárulásokból 
sikerült kiegészíteni az ezen felüli részt. .Az is elhangzott, hogy a közelmúltban 
lezajlott soros ügyészségi vizsgálat néhány alapszabályi módosítástól eltekintve 
mindent rendben lévőnek talált.

Sor került a vezetőség újraválasztására is, melynek során az elnök ismét 
Farkas Gábor, a társelnök pedig Kriston Vízi József lett. Az elnökség tagjai: 
Berende László, Iványosi Szabó András, Katus Zoltán, Kozmácsné Fogarasi 
Zsuzsanna és Mészár Zsuzsanna. Az Ellenőrző és Egyeztető Bizottság elnöke 
ismét Erdei Attila lett, tagjai pedig Szentkirályi László és Szeitz Péter.

Újjáéledt a Rajkó klub
Úgy látszik többen, még emlékeznek 

a néhány éve támogatás miatt megszűnt 
Rajkó klubra, amelyet Agócsné Karádi 
Olga indított és tartott fent még abban 
az időben, amikor az előző cigány ki
sebbségi önkormányzat elnökhelyettese 
volt. Sajnos az akkori cigány szervező
dés önmaga nem volt képes a klubot 
fenntartani, alapítványi pénz pedig 
színvonalas közösség működtetéséhez 
kevés volt. Jóllehet, a klubra igény lett 
volna. Ezt felismerve, a kecskeméti Ci
gány Kulturális és Módszertani Köz
pont programjába - egyebek mellet - 
felvette tervei közé a klub működteteté- 
sét is.

A megnyitó a napokban volt, nagysze
rűen sikerült. A felső tagozatosoknak 
Szkenderovics Dezsőné lesz a vezető
je, az alsósoknak Bari Istvánná.

- Összesen mintegy ötven cigány 
gyermek jött össze az alakuló rendez
vényre - mondta Szkenderovics 
Dezsőné. A bemutatkozáskor Bari

Istvánnéval elmondtuk a gyerekeknek, 
hogy két olyan kis közösséget szeret
nénk létrehozni, ahol jól érzik magukat 
a gyerekek, de tanulnak is. Persze a leg
fontosabb a játék lesz, a zenehallgatás, 
cigány témájú videó fdmek megtekinté
se. A gyerekek elmennek majd a polgár- 
mester úrhoz is, javaslatokat adnak neki 
a cigány politika kedvező alakítása ér
dekében. A nagyobbaknak lesz szexuá
lis felvilágosítás és egészségügyi meg
előző program is. Elmentünk több cég
hez - folytatta Bari Istvánná -, hogy va
lami ajándékkal járuljanak hozzá a nyi
tó rendezvény sikeréhez. Köszönjük a 
Nass Csokoládégyárnak, a Cseh Pék
ségnek, Patkósné Patai Arankának és 
Patkós Károlynak a támogatást.

A Cigány Kulturális és Módszerta
ni Központ még több programot szeret
ne indítani a Kurucz-téri Általános Is
kolával közösen. Most éppen iskola új
ság kiadásán törik a fejüket, a pénz is 
meg van már erre.

A. Gy. I.



írta:
Heltai Nándor

Gyászbeszéd
Az emberi lényeget, a szabadságot hóhéroló 

pártzsarnokságot világirodalmi érvénnyel lá
zadva levágó Illyés Gyulából ma az életünk 
minden mozzanatát befolyásoló pénz szakíta
na ki "Egy mondatot...". Mintha csak a dol
lár, a márka, a forint hajszolása adna értelmet 
életünknek. "Aki számít, itt van ”, olvashattuk 
néhány éve a főként sokat adózókat felvonul
tató városi bálról. Szerencsére még mindig 
sok - "te bolond" - orvost betege gyógyulása, 
számos tanárt a tehetségét kibontakoztató diákja sikere, jó  né
hány iparost a javításra átvett masina életre keltése hangol 
örömre. Amíg élünk, mindenki maga dönti el, hogy behódol-e 
a torzuló értékrendnek, vagy többre becsüli a szív-örömöt. A 
holtak illő meggyászolásáért, emlékük megőrzéséért, érdemük 
szerinti méltatásáért a továbbélők felelősek. íróasztalomban 
maradt Kecskemét elhunyt díszpolgárának halálakor a megje
lenés érdekében 17 sorra kurtított búcsúztatóm, mivel nem 
számítottam az ügyeletes szerkesztő kérdésére: "ki fizeti“? Út
ban Európa fe lé  ritka kivételtől eltekintve haláluk után csak 
azokat a kiválóságokat méltatja vidéki lapjaink többsége, akik 
előzőleg a nekrológ költségeit vállaló gyárnál, intézménynél, 
szervezetnél dolgoztak. Magára vessen, aki egyszerűen öntevé
kenyen szórta szét magát a közjó gyarapítására, vált értékeseb
bé általa kis hazája, fényesítette városa, megyéje jó  hírét. 
Helytörténészek, szerkesztők az elmúlt száz-százötven évben 
régi újságkötegek nekrológjaiból hitelesen összeállíthatták a 
táj, a település hajdanvolt jeleseinek lexikonét. Az új évezred
ben, pénzuniverzumban olykor hírértéke sincs egy-egy város
hoz, megyéhez, régióhoz kötődő, életében ismereteivel, művé
szetével, kezdeményezéseivel, döntéseivel sokakat gyarapító, 
élete példájával százakat, ezreket fölemelő tudósok, alkotók, 
hivatásos jobbítok halálának. Bács-Kiskunban tudtunkkal 
csak a Köztér búcsúztatta el századunk egyik legnagyobb 
énektanítóját, a világsztárok mesterét, a kecskeméti származá
sú Sípos Jenőt. Remélhetően az élete utolsó évtizedében súlyos 
betegséggel küszködő Kiss Árpád növénynemesítő munkássá
gának jelentőségét sem a róla halálakor a napilapokban közölt 
nekrológokból érzékelik utódaink. A Kecskeméti Művésztele
pen szívesen időző, kiskunhalasi származású Berki Viola fes
tőművész haláláról eddig csak a rádióból és fővárosi lapokból 
értesülhettek Bács-Kiskun megyei tisztelőt 

Lükő Gábor folklorista, muzeológus eltávoztát ismereteink 
szerint a két folyó között egy sor sem tudatta, noha évekig dol
gozott a bajai, majd a Kiskunfélegyházi Múzeumban. Még ar
ról sem szóltak, hogy az említettek egyike sem tartozott a Ká
dár nevéhez kötött rendszer kedvencei közé. Berki Viola to
vábbtanulását származása miatt nehezítették. Elözvegyült, 
hajdan jobb napokat látott áldozatos lelkületű édesanyja lánya 
tehetségének kiműveltetéséért vállalt növénygondozói állást a 
Fővárosi Növény - és Allatkertben. A kőrengetegben is alföl
diek maradtak. "Kecskemétre is erős szálak fűznek, nagyon 
szerettem odajárni a művésztelepre. Ott úgy éreztem magam, 
mint valaha gyermekkoromban a tanyán. Minden otthonos 
volt, - nyilatkozta 1987-ben már Érdemes Művészként Borzák 
Tibornak. Fontosnak érezte a Bács-Kiskun megyei folklór 
rendezvényeket. A Duna menti folklór fesztivál kiadványai kö
zül az ő rajzaival díszítettet tartják a legszebbnek.

Az egyetemi tanulmányait Budapesten és Bukarestben vég
ző, tanítómestereinek Kodályt és a szintén világhírű 
Constantin Bráiloiut és Karácsony Sándort valló Lükő Gábor 
folklorista és muzeológust a fordulat éveiben fosztották meg 
egyetemi katedrájától. Megbocsáthatatlan bűnnek tartották A 
magyar lélek formái című alapvető monográfiáját. Előadást 
vállalt az ötödik kecskeméti népzenei fesztiválon, többször 
publikált a Forrásban. Élete utolsó évében tudtunkkal a kecs
keméti Zománcművészeti Alkotótelep vezetőinek javaslatára 
tüntették ki a Magyar Örökség díjjal. Sírjánál a kormány 
egyik államtitkára az oly kívánatos magyar-román megbékélés 
előmozdítójaként, tudóstársa a kelet-középeurópai zenefolklór 
kiemelkedő kutatójaként és az Ural hegység keleti oldalán élő 
nyelvrokonaink hagyományainak, a magyar őstörténet avatott 
ismerőjeként méltatta.

A Köztérben most elbúcsúztatottak életműve számomra egy 
másik, "az ős jótevést" babér ózó Illyés verset idéz: "amért 
nem kér a lélek titokban sem bért".

HMb

Em lékezés K eller M ihályra
Május 23-án súlyos betegségben elhunyt Keller 

Mihály zenetanár. A város zenei életének ismert és 
népszerű alakja volt 1980-tól tanított az M  Bodon 
Pál Zeneiskolában oboát, furulyát-blockfló'tét 
Számos kiváló tanuló került ki tanszakáról, együt
teseivel pedig országos sikereket ért eL Lelkes és ki
tűnő csoportja korábban második, az idén pedig - 
pár héttel ezelőtt - első díjat kapott az országos fú- 
rulyaversenyenAktív hangszerjátékosként is tevékenykedett: tagja 
volt a Kecskeméti Régizene Együttesnek és a szimfonikus zenekar
nak, a város közönsége sokszor láthatta-hallhatta őt a legkülönbö
zőbb koncerteken, eseményeken. A sok munka mellett önmaga to
vábbképzésére is gondot fordított: 1999-ben elvégezte a Budapesti 
Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékének közoktatás-vezetői sza
kát és tervezte, hogy blockflőte szakon is diplomát szerez. Bízott ab
ban, hogy megéri a tanév végét, tanszaki vizsgáját május 30-ra kér
te... Növendékei és kollégái szerették őt A példásan szorgalmas és 
tisztességes munka megtestesítőjeként őrzik meg emlékezetükben.

Több mint 300 esztendeje élnek városunk
ban a - korábban "Szentkirályi" előnevű, je
lenleg - "Szíjjártó" Tóthok. A Kecskemétre 
oly jellemző volt, s a házasságok révén létre
jött családi kapcsolatok alól a Szíjjártók sem 
kivételek. Ők olyan, helyi nevezetességű csalá
dokkal voltak rokonságban, mint a Sárközyek 
a Buzs Kissek és a Szentkirályi Tóthok.

A ma élő dr. Sz.Tóth Gergely ősei között, a 
magyar szabadságért küzdő nemzeti hősöket ta
lálunk. Nagy Sándor anyai ágon volt rokona, aki 
a ’48-as szabadságharc tevékeny részese, édesap
ja Sz. Tóth Imre pedig a gyászos emlékű Trianon 
által Ausztriának ítélt nyugat Magyarország visz- 
szaszerzésében szerzett elévülhetetlen érdeme
ket.

A család múltjáról, hagyományokról, a refor
mátus egyház presbitere kérdésemre a követke
zőket mesélte el.

Apai ági ősei a Dráva-Száva közéről, 
Monoszlóról menekültek a törökök elől a nyu- 
gat-Dunántúli Nemesszalókra és Nemeslődre, 
ahol a már meggyökeresedett lakosság minden 
délről menekültet "tót"-ként fogadott be. A törö
kök kiűzése után az ősök tovább vándorolva 
Kecskemétre jöttek, ahol összeházasodtak a 
Partiumból, Érszentkirályról betelepült 
Szentkirályiakkal. Később azután dr. Sz. Tóth 
Gergely üknagyapja a Szentkirályi Tóth helyett - 
megkülönböztetésül - felvette a Szíjártó előne
vet. A XVIII. század óta már Írásos emlékek is 
őrzik a család ezen nevű tagjait Kecskemét th/j/ 
város tisztségviselői között.

A család anyai ősei a Sárközyek, szintén a tö
rök világ után települtek be. Nemesócsáról jöt
tek, ahol a harcok idejére elzálogosították birto
kaikat, amik visszaadását még az 1800-as évek 
első felében is - dr. Sz. Tóth Gergely dédnagyap- 
ja idején is - perelték. A pör külön érdekessége, 
hogy azt egy komáromi ügyvéd vitte, nevezete
sen Árvay Jókay József úr, Jókai Mór édesapja. 
Amikor Jókai Mór már befutott regényíró lett, dr. 
Sz. Tóth Gergely nagyapja megküldte részére a 
rá vonatkozó apai levelezést. Jókai Mór hálából 
küldött Sárközy Lászlónak egy önmagáról ké
szült, dedikált képet. (Ennek a képnek azonban, 
a "felszabaduláskor" lába kelt - kaptam a választ 
kérdésemre.)

Neves írónk érdeklődése ezentúl is megmaradt 
a család iránt, hiszen a kecskeméti Gyenes csa
lád tagjain (Gyenes Mihályon és Gyenes Pálon) 
kívül a Szíjjártókról is - illetve azok felmenőjé
ről is - megemlékezett egyik munkájában, a "Mi
re megvénülünk" c. regényében, mint az 
Áronffiakról, persze némi átköltéssel.

A Kecskeméten élő családfő mindkét felmenői 
- az 1700-as évek közepétől meglévő anyaköny
vek tanúsága szerint - reformátusok voltak. Élték 
a városi-polgári, a jó módú paraszt-polgári életet, 
néhány képviselőjük kiemelkedve az ismeretlen
ségből. Például a Jókai regényben is szereplő 
anyai dédnagyapát (ifj. Sárközy Andrást), akit a 
pápista Habsburgok elleni összeesküvőként lep
leztek le, már jóval a szabadságharc után. S a 
nyakas református kijátszva a megtorlást, 1857- 
ben önkezével vetett véget életének.

Sz. Tóth úr másik anyai dédapja Nagy Sándor

(Kecskemét, 1822.-Kecskemét 1900.) önkéntes 
nemzetőrként vonult több száz kecskeméti társá
val az osztrákok ellen. Később honvédként, a re
guláris alakulatokkal harcolt a magyar szabadsá
gért, egészen a világosi fegyverletételig. A sza
badságharc alatt hadnagyi rendfokozatot ért el. A 
vereség utáni megtorlások során, büntetésből 
megfosztották tiszti rangjától és közleményként - 
távol hazájától - kényszerbesorozták Olaszor
szágban állomásozó osztrák ezredekbe. A kato
nai szolgálatból, elbocsátó útlevelét (Persons

Beschreibung) 
1852-ben kapta 
kézhez. Haza-

dr. Sz. Tóth Gergely

Nagy Sándor

térve, Kecskeméten volt városi 
tisztviselő. Leszármazottai tulaj
donában számos felbecsülhetet
len értékű relikviája között őrzik 
a szabadságharcos díszkardját is.

A család tradicionális hazasze
retete nyilvánult meg dr. Sz.
Tóth Gergely esetében is, aki a 
nemzet ügyének védelmében fegyverrel állt ki a 
Trianoni átkos diktátum határozata ellen. 120 
kecskeméti társával együtt hősi harcot folytatott 
az Ausztria által annektált nyugat-Magyarország 
visszaszerzéséért. Küzdelmük eredményeként 
jött létre a legendás Lajta-bánság és vált lehető
vé a soproni népszavazás, s ennek következmé
nyeként az ő és kecskeméti társai érdeme, hogy 
Sopron város elnyerte a megtisztelő civitas 
fídelissima, a leghűségesebb város címet.

Sz.Tóth Imre (Kecskemét, 1892. 02. 26. - 
Kecskemét 1971. 01. 22.) a tehetősebb kecske
métiekkel együtt, akik jobb módúak lévén, lóval, 
illetve saját költségükön kiállított lovasokkal 
vettek részt a nyugat-magyarországi harcokban. 
1921. június 20-án este 11 órakor vitéz Héjjas 
Iván és kecskeméti legényei a határon túl 4-5 
km-re levő Fürstenfeldet támadták meg, amely 
helyiség akkor Ausztriának egy jelentős fegyver
depója és katonai raktári bázisa volt. A rajtaütés- 
szerű támadás és siker nem kis részben Sz. Tóth 
Imrének volt köszönhető, aki az erődítés falán át 
bemászva, belülről nyitotta ki társai számára az 
erődöt, így téve lehetővé a meglepetésszerű lero- 
hanást.

A férjétől hallottak alapján Mayerffy Zoltán öz
vegye és Sz. Tóth Imre is megemlékezett arról a 
különös idegenről, aki itt Fürstenfeldben - a Laj
ta-bánság későbbi bánjával - báró Prónayval tár
gyalt. A titokzatos idegent - aki felajánlotta segít
ségét - ekkor még Schicklgrubemak hívták.

Prónay határozottan elutasította az osztrákot és 
minden vele való együttműködést. Ezt az embert 
később Hitlerként ismerte meg a világ.

Ilyen családi örökséggel a tarsolyában, ilyen 
múltú ősökkel a családfáján, nem csodálkozha
tunk azon, hogy a sorsfordító 1990-es esztendő
től dr. Sz. Tóth Gergely az MDF, később pedig a 
MIÉP prominens képviselője lett.

A Kecskeméten, 1928. január 17- 
én született református presbiter a 
Szegedi Egyetem Állam és Jogtu
dományi Karán szerzett "Sub 
Laurea Almáé Matris" diplomával 
36 éven át vállalati jogtanácsos
ként élte napjait.

A Kecskeméti 1956-os esemé
nyekre dr. Sz. Tóth Gergely így 
emlékszik vissza: "Amikor a tank
ágyú szétlőtte az Újkollégium tete
jét, én a földszinti lelkészlakásban, 
a segédlelkésztől kapott írógépen 

írtam a forradalmi eseményekről egy 
újságnak szánt riportot, amíg az épü
letet átkutató járőr fel nem fedezett. 
Az újságcikk miatt aztán október 30- 
ig a páncélos laktanya fogdájában "él
veztem" a katonai vezetés vendégsze
retetét. így ki is maradtam a kecske
méti sortüzekből és mindabból, ami a 
közbeeső négy nap alatt történt."

Dr. Sz. Tóth Gergely a rendszervál
tozástól 1994-ig MDF-es képviselő
ként, s a kulturális bizottság tagjaként 
szolgálta a várost, jelentős szerepet 
vállalva a kommunista utcanevek el

tüntetésében, az .utcanévadó bizottságban 
is kifejtve tevékenységét. (Megjegyzésem: e bi
zottságban magam is részt vettem, S amikor vi
téz nagybányai Horthy Miklós közismert kecske
méti tartózkodásaira-, itteni avatásaira /pl. 
aluljáró/ hivatkozva javasoltam a Horthy Miklós
körutat Javaslatomat elvetették, leszavazták!)
Az aktív politizálástól visszavonulva (ami 
egyébként a MIÉP Országos Elnökségének örö
kös tiszteletbeli tagságát is jelentette), Dr. Sz. 
Tóth Gergely ma is a református egyház presbi
tere, és a Magyar Református Egyház Országos 
Zsinatának "nem lelkész" tagja. A nagyapának 
napjainkban unokái melletti elfoglaltságot jelen
tenek a különböző társadalmi szervezetekben 
vállalt tagsági kötelezettségei. Tagja a GEDEON 
Nemzetközi Biblia Terjesztő Társaságnak, a Ma
gyar Szellemi Védegyletnek, a Szárszói Baráti 
Körnek, a Kecskeméti Refor
mátus Egyesületnek és a 
Nemzeti Együttműködési Bi
zottságnak.

Irta:
vitéz Tiszaugi-Szabó Tamás

Kecskeméti nyugdíjasok
A hírős város központjában, a Kápolna utca 24. 

számmal jelzett tágas épületben található a nyug
díjasok klubjainak városi szövetsége. Az egyko
ri csecsemőotthon ma a Civil Szervezetek Háza. 
Az épület fenntartója az Európa Jövője Egyesü
let. A városi szövetség elnöke dr. Harsányi Er
nő kandidátus, nyugalmazott tanszékvezető főis
kolai tanár. Vele beszélgettünk az egyre terebé
lyesedő mozgalmukról, törekvéseinkről.

- Hány klub tartozik önökhöz?
- Alulról szervezett szövetség a mienk. Az ala

kuláskor hat volt, jelenleg huszonegy a klubok 
száma, amelyekben kétezer körüli a tagok létszá
ma. Vannak területi közösségek, mint például a 
Jókai utca vagy a hetényegyházi. Ezek önkor
mányzati intézmények. A munkahelyi klubok 
közé sorolható egyebek mellett a volt Bamevál- 
dolgozók, a rendőrök és az óvónők szerveződé
sei. De például a kertbarátok, az országjárók és 
az egyházak keretében alakult klubjaink is fi
gyelmet érdemelnek.

- Hogyan jellemezné általában a törekvéseiket?
- Minden klub a tagság igényei, elvárásai , sa

ját törekvései alapján működik. A mi fő szere
pünk az információcsere és szervezési segítség, 
valamint természetesen az érdekvédelmi munka. 
Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy van egy

jogsegély szolgálatunk, egy jogász min
den csütörtökön kész a segítésre, tanács
adásra. Együttműködési szerződésünk 
van a Szociális Szolgáltató Központtal, 
véleményezzük a szociális támogatási 
kérelmeket.

- Kik támogatják a szövetség munká
ját?

- A kluboktól nem kérünk tagdíjat. Az 
Országgyűlés Társadalmi Szervezetek 
Bizottsága szerény keretek közt támogat 
bennünket, ugyanígy az önkormányzat 
szociális bizottsága is.

- Úgy tudom, hogy vannak rendezvényeik is...
- Igen. Elsősorban klubközi rendezvények a 

jellemzőek, meg a klubok közötti vetélkedők, ta
lálkozások. Az idősek napját igyekszünk gazda
gítani. Kirándulásokat szervezünk. Aggteleken 
több mint ezren vettek részt. Voltunk Sopronban, 
Debrecenben és Budapesten is.

- Hányán dolgoznak itt, a szövetség irodájá
ban?

- Ketten. Jómagam és az irodavezető, Kis Juli
anna. S van társadalmi munkában egy szűk körű 
elnökség. Van alkalmas irodánk, telefonunk, stb. 
és a klubok terveire építjük a programunkat.

- Önnek ki a felettese?

Egy születésnapi ünnepen készült csoportkép
- Hivatalosan nincs. De például a Állami Szám

vevőszék vizsgálhatja a tevékenységünket, ter
mészetesen pénzügyi oldalról.

- Szereti ezt a munkát?
- Nagyon. Másként nem is csinálnám.
- Önt kinevezték vagy választották?
- A klubvezetőkből álló kibővített elnökségi 

ülés szavazott bizalmat
- Mondjon valamit a terveikről.
- Fontos teendőnk a klubvezetői továbbképzés 

szervezése. Tervezzük egy önálló honlap megje
lentetését az Interneten, és egy érdekesnek ígér
kező egri kirándulást készítünk elő, kedvezmé
nyes, elfogadható feltételekkel.

Varga Mihály



Ember a vészhelyzetben
Részlet Szucs/\ttila professzor előadásából. 
Elhangzott az ANTSZ jubileumi tanácskozásán.

H
Az elmúlt időszak
ban egy-két generáci
ón belül is olyan em
bert próbáló változá
sok következtek be, 
melyhez még alig tu
dunk alkalmazkodni. 
E változások egyike a perfekcionizmus, a 
minden körülmények közötti teljesítés 
kényszere. E szerint megszámolják, nu
merikussá teszik, forintra kiszámolják 
az ember szellemi, érzelmi, tudásbeli ér

tékeit, pontosan mérik az agy munkájá
nak produktumait. Kérdés, hogy az em
bernek ez a nagyon perfekcionista beál
lítódása egyáltalán érdekét szolgálja-e? 
Mert mindig "a ringben lenni", folyama
tosan egy bokszmeccset vívni az 
agyunkkal pontosan ugyanúgy nem le
het, mint ahogy a profi bokszolok sem 
játszanak tizenkét menetnél többet. Az 
átlagos emberi kapacitás egy sokkal 
szolidabb kvantumra van beállítva. Ha 
mégis olyan szituációba kényszerülünk, 
ahol nincsen meg a restitúcióhoz, a 
helyreálláshoz a lehetőségünk (pl. föl
borul az alvás-ébrenlét egyensúly, vagy 
megnyúlik a fokozott szellemi igénybe
vétel időtartama, melyet mindig nehe
zebb kipihenni, mint a fizikai fáradtsá
got), akkor az agy, ez a kocsonyás állo
mány belső kapcsolatainak helyreállítá
sára újabb energiákat von el a szervezet
től. Ez azt jelenti, hogy a szükséges fel- 
töltődés nem történhet meg a szervezet 
károsodása nélkül.

Ez természetesen nemcsak a felnőtt vi
lágra, hanem a gyerekeinkre is vonatko
zik. Velük szemben támasztott elvárása
ink jól kifejezett példája: ha pedagógiai 
anyagokat nézünk meg, egy-két generá
cióval előbb akár tízéves korosztályi kü
lönbséget is észrevehetünk. Valamikori 
gimnáziumi anyagot tanulnak mai ne
gyedik-ötödikeseink. Gyerekeink óvo
dás koruktól kezdődően "ringben van
nak", melynek feszültségét még növeli 
az állandó beszorítóttság, az állandó 
küzdelem az idővel, melynek következ
tében nem mindig marad elég idejük a 
regenerációra.

Az agyunkban lezajló biokémiai válto
zások neurobiológiailag viszonylag las
san alakítható folyamatok, ugyanakkor 
az elvárás terén az utóbbi évtizedekben 
bekövetkező változás óriási. El kell 
dönteni, mi a fontosabb: egy nagy 
mennyiségű száraz tudásanyag, vagy 
pedig a hordozó materiál, a személyiség 
harmonikus kialakítása, érzelmi stabili
tása? Úgy gondolom, hogy ha létre tu
dunk hozni a fiatal felnőtt korra egy 
olyan személyiséget, amely teherbíró, 
érzelmeiben ellenálló, nem sérülékeny, 
lelki betegségekre nem hajlamos, akkor 
erre a személyiségre a korábban favori
zált lexikális tudásanyagot akár utólag is 
rá lehet építeni. Az egészséges szemé
lyi ségfejlődésű ember ezeket a rekom- 
penzációkat, utólagos megtanulásokat 
mindig képes végrehajtani. Ezzel szem
ben a mai tendencia eredményeként hal
mozottan fordulnak elő nagy lexikai tu
dású, de labilis érzelmi világú, alkal
matlan össz-személyiség értékkel bíró 
fiatalok. Ők azok, akik a megtanult, 
nagy mennyiségű memoritert nem jól 
hasznosítják, mert a lelki tényezők ér
zelmi fejletlensége következtében alkal
matlanok a világ dolgaival kapcsolatos 
megütközésre. Ilyen okokra vezethetők 
vissza a drogproblémák, a rossz irá
nyultságú csoportképződések. Egy jel
lemző példa: a honvédségben sorozásra 
váró fiatalok körében igen magas (és 
növekvő tendenciát mutat) az alkalmat
lanok száma. Tíz százalékuk (ez az 
arány az egész társadalomra vonatkoz
tatva is hiteles minimumérték) funkcio
nális analfabéta, illetőleg alacsony intel
ligenciájú.

Ez a társadalom azt szeretné, hogy az 
egyén a lehető leggyorsabban, a legki
sebb erőfeszítéssel a legsikeresebb, a 
legboldogabb, a leggazdagabb legyen.

Ez a normál fejlődés szempontjából ki
vitelezhetetlen, biológiailag sokkal 
hosszabb időt igényelne. A lemaradók 
végleg lemaradottak lesznek. A harmin
cas éveikben csúcsra jutók pedig újabb 
csúcsélmények elérése, illetve az öröm 
stabilizálása érdekében sokszor hamis, 
extra eszközöket vesznek igénybe. 
Vissszatérve a drogfogyasztó tinédzser
re: ugyanazt teszi, amit a szülő. A vele 
szemben támasztott elvárásokhoz alkal
mazkodva előkészítetlenül, rövid idő 
alatt extra produktumot próbál nyújtani.

Az 1990-es WHO-statisztika szerint 
zömében pszichés zavarok (első helyen 
a depresszióval) okozzák a 45 év alatti
ak rokkantsághoz vezető betegségeit. 
Egy másik ábrán egy kardiológus mutat
ja be, hogy a volt szocialista országok 
térségében a szívbetegségek előfordulá
sa sokszorosa a nyugati országokénak. 
Ha a mi társadalmi berendezkedésünk 
közepette a szív, mely csak egy buta 
pumpaként működik, ilyen fokú érzé
kenységet mutat, akkor milyen mértékű 
lehet az ennél sokkal intelligensebben 
reagáló agy károsodásainak mértéke? 
Ha a szív is tudja, hogy mi az az extra 
terhelés, akkor mennyivel inkább tudja 
ezt az idegrendszerünk...

A megbetegedések rizikótényezői jó 
közösségben kivédhetőek. Ennek a csa
lád lenne a mintája, a jól működő óvó, 
védő, kiegyensúlyozó család. Amíg a 
családban élőknél a megbetegedés egy
szeres, addig az elvált és különélőknél 
ugyanannak a problémának az előfordu
lása minimum kétszeres, de van, ahol 
hatszoros is lehet. Azaz a közösség ere
je nélkül védtelenné válik az ember. Az 
a tempó, amit ránk kényszerítenek, sú
lyosan rombolja az egészségünket. A 
depressziónak pedig ára van. Egy USA- 
beli kimutatás szerint egy évben 44 mil
liárd dollárt tesz ki az a jövede
lemkiesés, amit a depresszióból adódó 
kórházi kezelések, kiesett munkanapok, 
stb. költségéből számolnak ki. Ugyan
akkor, ha a baj felismerésétől kezdődő
en valamilyen segítséget kap a beteg, a 
tünetek jobbithatók, késleltethetők, azaz 
az életminőség lényeges javítása ko
moly társadalmi megtérüléssel is jár.

Még egy dolog, amit feltétlenül el sze
rettem volna mondani, ez pedig a 
megnevezésbeli dolgok sajátossága. Ab
ban az esetben, ha én eltartottakról, 
leszázalékoltakról, fogyatékosakról, 
rokkantakról beszélek, azonnal negatív 
irányban minősítek.

Mindenkiben van egy ösztönös törek
vés, hogy életét úgy alakítsa, hogy az a 
helyzetéhez képest mindig egy kicsivel 
jobb legyen. A negatív irányba ható 
megnevezésekkel csírájában fojtom el 
ezt a késztetést. A minősítés eleve meg
akadályozza azt, hogy emberként 
egyenrangú kapcsolatot létesítsenek az 
őket ily módon kirekesztő világgal. 
Nyelvészt kellene megkérdezni, hogy 
szemantikailag mely szavak lennének a 
legmegfelelőbbek a fentiek helyettesíté
sére. Ma használatos elnevezéseink 
mind a lefelé ható, elnyomó, eltávolító, 
kisebbrendűnek beállító emberi maga
tartás kifejezőeszközei.

Térjünk vissza még egy kép erejéig a 
család, illetve nagyobb közösségek 
megtartó erejére.

Figyeljük meg, mit csinál az elefánt
csorda, amikor jön az oroszlán. Körbe
veszi a kiselefántot, testével védelmezi, 
közelébe sem engedve az éhes orosz
lánt. Ezzel szemben az ember, az "okos 
szupermen", a saját gyerekével ponto
san a fordítottját teszi. Hagyja kiszolgál
tatni mindazoknak az extra terhelések
nek, amik a gyereket még készületlenül, 
a személyiség fix struktúrájának kiala
kulása előtt priméren, közvetlenül érik. 
Egy külön veszélyeztetés ebben a vonat
kozásban a drogkérdés. Ne csodálkoz
zunk hát, hogy sokszor csak a szerencse 
kérdése, hogy az "oroszlán" elkapja-e a 
veszélyzónában lévő embergyereket.

JUBILÁLT AZ ÁNTSZ

Dr. Városi Zsuzsanna megyei tisztifőorvos köszönti a tanácskozás résztvevőit. 
Mellette dr. Metzinger Éva, a megyei közigazgatási hivatal vezetője, balján 

dr. Pintér Alán, az országos tisztifőorvos.

Tíz éves az ÁNTSZ Bács-Kiskun Me
gyei Intézete. Ez alkalomból ünnepi 
szakmai tanácskozásnak adott színteret 
a Magyar Honvédség Kecskeméti Re
pülőkórháza. A Campanella Leánykar 
színvonalas produkciója után dr. Pintér 
Alán országos tiszti főorvos mondott 
ünnepi köszöntő beszédet, melyből né
hány gondolatot idézünk:

- Különösen értékes ez az évforduló, ha 
arra gondolok, hogy a rendszerváltozással 
az ország társadalmi, gazdasági élete nagy 
alakulásokon ment át, ennek megfelelően

Világszerte minden évben ünnepségek 
sora zajlik május 8-a körül - tisztelettel 
adózva ezzel az e napon született Henri 
Dunant emlékének. A Nobel-békedíjas 
svájci író a Nemzetközi Vöröskereszt 
megalapításával szerzett felülmúlhatat
lan érdemeket Üzletemberként járva a 
világot, a solferinói csatát követően hatá
rozta el, hogy létrehoz egy olyan szerveze
tet, mely háborús körülmények között is 
pártatlanul segít a rászorulókon. Elkép
zelése azóta már politikai viszonylatoktól 
független világmozgalommá nőtte ki ma
gát. A 120 éves Magyar Vöröskereszt tíz
ezernél több tagból és még számtalan ön
kéntes segítőből álló Bács-Kiskun megyei 
szervezete ezúttal a hangulatos, családi
as környezetű SOS-gyermekfaluban tar
totta Vöröskeresztes Világnapi ünnepsé
gét

A  már két évszázadon is átívelő vöröske
resztes mozgalom nem tesz nemzetiségi, 
faji, vallási, osztály- vagy politikai hova
tartozás szerinti megkülönböztetést,

A tanyavilág közbiztonságának kérdése 
évek óta előtérbe kerül, általában egy-egy 
súlyos bűncselekmény kapcsán. Most öröm
mel írok rövid összefoglalót a Tiszakécskén 
rendezett "Regionális tanácskozás a tanyák 
biztonságáért" címmel rendezett fórumról. 
Szervezője és fővédnöke Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő volt, levezető elnö
ke Mazula Károly, az Országos Bűnmeg
előzési Tanács elnöke. A kérdés fontosságát 
és a tanácskozás színvonalát jellemzi, hogy 
előadóként jelen volt dr. Felkai László köz- 
igazgatási államtitkár, Bernáth Mihály, az 
OPSZ vezetőségi tagja, dr. Paál Elemér r. 
ezredes, megyei közbiztonsági igazgató is. 
Meghívottként Nyitray András országgyű
lési képviselő szintén részt vett a tanácsko
záson.

A közbiztonsággal kapcsolatban dr. Felkai 
László az állam és az önkormányzatok fele
lősségén kívül hangsúlyozta a civil szerve
zetek jelentőségét, kiemelte, hogy ezzel 
kapcsolatban a BM 120 milliós pályázatot 
írt ki, amelyet a közelmúltban bíráltak el. 
Fontosnak tartotta még a szervezetek közöt
ti együttműködési kultúra javítását, mind
ezekkel kapcsolatban a konkrét lépések ki
dolgozását szorgalmazta. Bemáth Mihály 
szerint a polgárőrség Közép-Európai mércé
vel tekintve is igen komoly színvonalú tevé-

új és új kihívásoknak kellett eleget tenni. 
Bár a lakosság egészségi helyzete nem ja
vult lényegesen az elmúlt tíz év során, a 
környező országokhoz képest egészség- 
ügyi paraméterei megfelelőek. A járvány
ügyi helyzet világviszonylatban itt Euró
pában kiemelkedő. A fertőző betegségek 
visszaszorítása érdekében a védőoltások 
alkalmazásával Magyarország is követés
re méltó helyet foglal el, aminek elérésé
ben a szolgálat meghatározó szerepet ját
szott. Megfelelő a lakosság gyógyszerrel 
való ellátása is. Az egészségügy területén

egyetlen célja van: 
az emberi szenvedés 
csökkentése - mond
ta ünnepi beszédé
ben dr. Gubacsi 
László. Köztu
domású, hogy a ma
gyar nép egészség- 
ügyi állapota nagyon 
rossz, s még inkább 
rossz irányba halad. 
Én úgy gondolom - 
folytatta a Vöröske

reszt megyei elnöke -, hogy ezt a folyama
tot meg lehet állítani, ezen lehet változtat
ni elsősorban azzal, ha a megelőzés egyik 
legfőbb feladataként szerepet vállalunk a 
lakosság egészséges életmódra való neve
lésében is. Már hagyományos feladataink 
- mint például a véradás szervezése, a 
klasszikus szociális munka, húsz évre 
visszamenőleg a mozgássérült gyerekek 
táboroztatása, elsősegélynyújtó és gyer
mekápolási tanfolyamaink, s az ifjúsági

kény séget folytat, és segítséget jelenthet a 
bűnmegelőzés terén. Ő valamennyi magyar- 
országi településen szeretne egyesületet lát
ni. Dr. Paál Elemér elemezte a megyei hely
zetet: a lakosság 12%-a, kb. 70 ezer ember 
él tanyán. Sajnos nő a külterületek veszé
lyeztetettsége, a bűncselekmények 97%-a 
vagyon ellen elkövetett bűncselekmény. A 
rendőrség által kezdeményezett és a polgár
őrök, mezőőrök bevonásával végrehajtott 
nagyszabású akciók ugyan eredményesek, 
de nem oldják meg a problémát és viszony
lag költségesek. Kecskeméten 55 külterületi 
szolgálat betöltetlen, nincs ember, nagy a 
jobban fizető munkahelyek elszívóereje, pe
dig a lakosság elsősorban az állandó rendőri 
jelenlétet igényelné.

Ezt követően az ország különböző részé
ről érkező rendőrtisztek előadását hallhat
tuk, ki hogyan próbál előrelépni az ügyben. 
Az előadásokból egyértelműen kiderült, 
hogy a rendőrség keresi a hatékony és még
is gazdaságos megoldást. Ebben nagyon so
kan kivehetik a részüket, pl. a tanyagondno
ki szolgálat, a szociális gondozók, állator
vosok, postás és lehetne még sorolni. Az tel
jesen egyértelmű volt mindenki számára, 
hogy csakis együttes erővel lehet a bűnözést 
visszaszorítani. A tanácskozás óriási előrelé
pésként értékelhető, hiszen egy cél érdeké-

is lépések történtek az Európai Unióhoz 
való csatlakozás érdekében, amely jórészt 
szintén az ÁNTSZ szakmai közösségének 
köszönhető. Ezekből az eredményekből a 
Bács-Kiskun Megyei Népegészségügyi 
Szolgálat is kivette a részét.

- Ugyanakkor vannak problémák is a 
szolgálat tevékenységében. Az ÁNTSZ- 
törvény és az azóta életbe léptetett rendel
kezések oly mértékben látták el feladatok
kal a szolgálatot, amihez nem mindig volt 
biztosított a megfelelő anyagi háttér. Ösz- 
szességében mégis úgy érzem, az elmúlt 
tíz évben a szolgálat kivívta a szakma, a 
társadalom elismerését, méltányolják a la
kosságért végzett munkát, elfogadják a 
szolgálat véleményét - gondolok itt példá
ul a közelmúltban zajló "Fekete Angyal"- 
eset kapcsán indított vizsgálatsorozatra, 
mely kapcsán úgy Bács-Kiskun megyé
ben, mint az ünnepségnek helyet adó, civil 
lakossági ellátást is nyújtó Repülőkórház
ban semmilyen rendellenességet nem ta
láltak.

- Dr. Mikola István egészségügyi mi
niszter Kecskeméten járva is elmondta, 
hogy az ország egészségügyi helyzetének 
javítását elsőrendű feladatának tekinti. 
Legújabb programunk is ennek a jegyében 
készült. A jogalkotók, a költségvetés dön
téshozói és a népegészségügyi szakmai 
szervezetek alapcéljaiban egyeztetett 
együttműködése várhatóan az egészség- 
ügyi helyzet javulását, a lakosság egészsé
ges életéveinek növekedését eredményezi 
a jövőben.

- kada -

klubok szervezése - mellett még fokozot
tabb hangsúlyt helyezünk erre a jövőben.

Az ünnepi megemlékezés során a Ma
gyar Vöröskereszt Országos Vezetősége 
által adományozott "A Vöröskeresztes 
Munkáért" kitüntetésben részesült dr. 
Gyöngyösi Ilona (Bácsalmás), Sarkadi 
Imréné (Tiszakécske), Vancsik György 
(Nemesnádudvar), Flóring Sándorné és 
Farkas Pálné (Kiskunfélegyháza). Ők 
azok, akik gyermekorvosként, nyugdíjas
ként, jegyzőként és egészségügyi dolgo
zóként (a méltatás pontos szavait idézve) 
„cselekszik a jót, úgy, ahogy a szívük dik
táljad

A közgyűlésen új tisztségviselőket vá
lasztottak. Dr. Zombor Gábor, a megyei 
kórház főigazgatója a Vöröskereszt me
gyei elnökeként segíti a munkát Alelnök 
lett Geiger János, a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság vezetője.

Az elnöki tisztéről 23 év után saját ké
résére lemondott dr. Gubacsi Lászlót örö
kös tiszteletbeli elnökké választották.

ben gyűltek össze rendőri szervek képvise
lői, polgárőrök, önkormányzatok képviselői, 
tanyagondnokok, az állam vezető tisztségvi
selői, hogy a kiutat keressék.

Egy héttel a konferencia után konkrét, 
Kecskeméttel, pontosabban annak egyik ta
nyás területével, a Belsőnyír, Talfája, Mén
telek környékét ölelő tanyavilággal kapcso
latos eredmény is született. Kása István 
rendőr alezredes, városi kapitány az ezen te
rületen tevékenykedni szándékozó nemrég 
alakult méntelki polgárőr egyesület képvise
lőivel egyetértésben megállapította, hogy ez 
a terület ideális lenne egy országos referen
ciahely kialakítására a tanácskozáson be
mutatott távriasztó gyakorlati alkalmazásá
hoz. Ezt a közbiztonságot és a biztonságér
zetet is jelentősen javító berendezést ugyan
is még sehol az országban nem használják. 
Az egyesület a kapitány úr közvetítésével 
már fe l is vette a távriasztó rendszer képvi
selőjével a kapcsolatot, aki várhatóan még 
május végén egy terepszemle után a Kecske
méti Kapitányság és a méntelki polgárőrök 
segítségével kidolgozza a részleteket. A 
pénzt országos pályázat útján szándékoznak 
előteremteni. Egy országosan egységes 
rendszer bevezetése nagy előrelépés lenne a 
tanyavilág közbiztonságának javítása terén.

Falu György

V öröskeresztes ünnep és közgyűlés

A tanyán élők biztonságáért



Dr. Molnár Ilona, a Szociális és Család
ügyi Minisztérium államtitkára kedves 
vendége, de egyben a kezdetektől alakító
ja, formálója a Széchenyivárosi Közös
ségépítő Egyesületnek. Nála hivatóttabb 
személyt aligha találtak volna a III. 
Széchenyivárosi Fesztivál és Búcsú meg
nyitására. Sok kecskemétinek az államtit
kár asszony személyes ismerőse: legtöb
ben gyermekorvosként ismerték meg, so
kan az ANTSZ főorvos asszonyaként, má
sok kereszténydemokrata várospolitikus
ként. Amikor az egész ország 
tisztifőorvosa lett, a kecskemétiek úgy él
hették meg karrierjének ezt a fontos állo
mását, hogy a "mi Icánkat" elsősorban

A REMÉNY
Egy tematikus kiállítás mindig izgalmas 

kaland, hiszen az ember álmodik valamit 
és utána izgalommal várja, hogy ez a ki
hívás mit jelent mások számára? Különö
sen izgalmas a várakozás, ha ez a gondo
lat nem igazán illeszkedik a kortárs művé
szet divatos tendenciáinak sorába. Ha a 
fogalmi gondolkodás szintjén próbálnánk 
megközelíteni korunk képzőművészet
ének jellemző kulcsszavait, akkor első 
megközelítésre egyik oldalon a tragikum, 
a dekonstruktív gondolkodás és a tagadás 
kínálkozik, míg a másik póluson a geg, a 
frappáns, a pikáns, esetenként a trágár je
lenik meg, és ez persze nemcsak a magyar 
képzőművészetre vonatkozik. A tagadás 
művészete és az ösztönök kontroll nélküli 
felszabadítása szinte világjelenségnek 
számít. Úgy tűnhet, hogy a jóhírről, a re
ményről már nem nagyon illik beszélni, 
mert az nem divat és sokak számára baná
lisnak tűnik. Mintha a XX. századi izmu
sok forgatagában ennek ikonográfiája már 
végleg elveszett volna. A helyzet persze 
csak a felszínes érdeklődés szintjén tűnik 
ilyen szomorúnak. Meggyőződésem, 
hogy az alkotó ember alapvetően mindig 
optimista, hiszen miért viaskodik képek
kel a festő, miért tisztogatja annyi türe
lemmel kormos öntvényét a szobrász, 
vagy miért képes tonnaszámra megfarag
ni a legkeményebb köveket, amikor senki 
nem kérte erre. Nyilván bízik valamiben. 
Bízik abban, hogy a sok vész, a harag és 
gyűlölködés egyszer majd kifullad és lesz 
még csend, béke és ünnep is ezen a vilá
gon és talán nem csak két napig tart, mint 
ez a mostani széchenyivárosi búcsú. Fel
hőtlen öröm, gondtalan boldogság persze 
nem létezik, ez nem evilági kategória, 
ezért a reményről szóló kiállítás sem lehet 
ilyen. Csak akkor lehet hiteles és emberi, 
ha képes megmutatni azokat a mélysége
ket és szakadékokat is, amelyekből az em
bernek fel kell tornásznia magát a remé
nyig. Ahogy Thomas Mann fogalmazott: 
a művészet csak akkor lehet hiteles, ha 
képes bevilágítani a világ legsötétebb, 
legfertelmesebb zugaiba is. A legoptimis
tább kiállítás sem tagadhatja le a korát és 
azokat a történelmi körülményeket, me
lyek között megszületett. Ha körül nézünk 
e képek és a szobrok között, ennek példá
zatát láthatjuk. A. Varga Imre úgy reagál a 
huszadik század - migrációktól és emigrá
cióktól, kitelepítésektől és betelepítések
től, bebörtönzésektől és amnesztiáktól 
terhes - történelmi mobilizációjára, hogy 
egyszerűen beládázza a képi gondolatot.
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A vajdaságból érkezett fiatalok zenés felvonulással hívogatták a városrész lakóit a megn;

Az államtitkár asszony
szakmai eredményei predesztinálták erre a 
posztra. Ennek megerősítése mellett szól 
az is, hogy MSZP-s egészségügyi minisz
ter választotta erre a feladatra. Nem jelen
tett különösen nagy meglepetést újabb fel
adatköre sem: a Szociális és Családügyi 
Minisztériumban államtitkárként gyümöl- 
csöztetheti mindazokat az ismereteit, 
amelyeket pályafutása során karrierjének 
egyes állomásain elsajátított.

Arra a kérdésre, hogy miként lett orvos, 
a gyermekkori vágyak meghatározó voltá
ra példaként mondja: az általános iskola 7. 
osztályában a barátnője intenciójára hatá
rozta el: ő is orvos lesz. Pedig a gimnázi
umi évek a reáliák iránti különös vonzásá
ban teltek, s a fizika tantárgyból is orszá
gos sikereket ért el. Mindenki azt hitte, al
kalmazott matematikus lesz. Azonban a 
gyermekkori elhatározás győzött: az orvo
sira felvételizett. "Természetesen" kutató 
gyermekorvosként képzelte el jövőjét. Az 
újabb pályamódosítás a szerelem képében 
jelent meg: férjhez ment, megszülte első 
gyermekét. Férje Kecskeméten kapott ál
lást, dr. Molnár Ilona a kórház gyermek- 
osztályán az intenzív és koraszülött ellátás 
területébe vette be magát. Ez a munka 
sok-sok ügyelettel járt, s amikor második 
gyermeke is megszületett, a család érde
keit helyezte előtérbe. A csecsemőotthoni 
munka mellett már több idő jutott a szá
mára mindig legfontosabbakra. A körzeti 
gyermekorvoslás tíz éve következett ez
után, s harmadik gyermekkel gyarapodott 
a család.

A hivatás és a család működtetése nem 
könnyű feladat volt számára sem. (Az el-

ÉVEZREDE
A ládakép számomra az egy szál bőrönd
del útra induló embernek állít emléket. 
Szabó Pál képeinek drámai ereje szintén 
tagadhatatlan, hitelesen közvetíti a körib- 
lőttünk lévő világ tragikumát, melyben 
öröknek hitt emberi értékeink szóródnak 
széjjel. A faktúrák sűrű szövetében azon
ban makacsul és kiírhatatlanul ismétlődik 
egy jel, és ez a jel a Krisztogam, melynek 
olvasata így hangzik: Jézus Krisztus 
győzni fog. Márpedig ha egy kép felmu
tatja a világ drámaiságát, és közben azt 
sugallja, hogy Krisztus győzni fog, akkor 
ez a kép a hitről és a reményről szó. Eh
hez a vonulathoz tartoznak Goór Imre 
markáns rajzolatú, és szellemi öröksé
günk gazdag tárházát felvillantó legújabb 
szitanyomatai, Fehér Margit művei, és ide 
sorolom saját képeimet is. Tóth Ildikó a 
pályakezdő fiatalok közé tartozik, a tanul
mányszerű munkák után most ke
resi az önálló kifejezés lehetősége
it. Lőrincz László korpusza és té
pett írástöredékei az átszellemített 
anyaggal való bensőséges vi
szonyról vallanak. Lakatos Pál 
belső csöndet és titkokat hordozó 
plasztikai jeleket fogalmaz, me
lyeknek helyenként roncsolt, 
időette felületei azt példázzák, 
hogy a legnemesebb anyag is csak 
múlandóságot kölcsönözhet a gondolat
nak. Balanyi Zoltán robosztus erejű, szak
rális edény és malomszobrai használható
ságuk mellett magukban hordozzák és 
számunkra élményszerűen fogalmazzák 
újra az elmúlt évezredek mestereinek gaz
dag tapasztalatát, hitét és letisztult forma
világát. Damó István hidegtűi nem tagol
ják a világot földi és égi tartományokra, 
ez egy homogén, a lélek formái számára 
szabadon átjárható világ. Ahogy Hamvas 
Béla fogalmazott: csoda és valóság egy
szerre, vagyis misztérium. Bardócz Lajos 
a biblia és a keresztény történelem moz
zanatait fogalmazza képpé, grafikáin a 
rajzoló kéz virtuozitásán átsüt a szellem 
vibrálása a kereső ember nyugtalansága. 
Hogy mégsem veszett el teljesen az öröm
hír, és a remény ikonográfiája, arról is 
meggyőződhetünk a kiállításon. Gulyás 
Géza meditatív bölcsességű, transzcen
dens fényű rajzain, emberközeli élménnyé 
fogalmazza a természetfelettit. Horváth 
Mária időtlen nyugalmú, és a világ furcsa
ságait mesévé oldó színes papírdombor- 
művei és Kalmámé Horóczi Margit képei 
is ebbe a csokorba tartoznak. Kalmámé 
alkotásain a keresztforma nem direkt mó-

sőszülött fiú ekkoriban nyilatkoztatta ki: 
belőle ugyan nem lesz orvos! Azóta ter
mészetesen az orvosi hivatást gyakorolja.) 
Otthonigazgatóként a gyermekvédelem, a 
gyermeki jogok szakterületén szerzett ta
pasztalatokat, s ez a munka egyeztethető 
volt a családdal is. Ráadásul elképzelései 
megvalósításához teret teremtett az ennek 
a rövid beszélgetésnek a keretében is 
megemlített dr. Kőtörő Miklós.

A rendszerváltozás idejére a gyerekek 
felnőttek, dr. Molnár Ilona önkormányzati 
képviselő lesz, kereszténydemokrata szí
nekben. Nagy elánnal kezd a négy pályá
zó közül elnyert megyei tisztifőorvosi 
poszton. A közvetlen politikától visszavo
nul, de az orvosi kamarában megtalálja a 
közösségi munka szépségét. Amikor or
szágos Köjál főorvosnak hívja Kökény 
Mihály, igent mond. Megint kemény idő
szak következik. Akárcsak a Szociális és 
Családügyi minisztériumban most, ahol a 
gyermekvédelmi törvény módosításában 
kapott lehetőséget, hogy a szabályokat az 
élethez közelítse. Pályafutásáról azt 
mondja: sok volt benne az abszolút illogi
kus helyzet, vagy egyszerűen - a csoda. 
Persze így is nevezhetjük azt az életfelfo
gást, hogy a szükség hozta pályamódosí
tásaiban is az a töretlen hit táplálta: csak 
jó történhetik vele. Ez segítette a felmerü
lő problémák megoldásában, bizonyságul 
szolgált arra, hogy a kellemetlen dolgok is 
jóra fordulhatnak.

Dr. Molnár Ilona keresztény elkötele
zettsége nem szavakban, hanem életszem
léletében érhető tetten. De erről ő sohasem 
beszél.

Széchenyivárosi Fesztivál és BúcsúITT
TEM PLOM  A VAROS SZÉLÉN  
Beszélgetés Jávorka Lajos plébánossal
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Remény Évezrede 
című kiállítás megnyitóján,

2001. május 19-én.

dón hordozza a keresztény gon
dolatot, inkább a kompozíció, 
tágabb értelemben pedig a kul
túra szerves részeként jeleníti 
meg. Keresztjein virágok in
dáznak, angyalok lebegnek és 
mindig örömhírt hordoznak. És 
valóban egy keresztény kultúrá
ban Krisztus kereszthalála nem 
csak tragédia, hanem örömhír 
is, mert az írás beteljesedett és a 
megváltás műve elvégeztetett.

Ezen a tárlaton valamennyien arra vál
lalkoztunk, hogy próbáljuk megkeresni és 
megjeleníteni ebben a kissé szomorúra si
keredett világban a REMÉNYT hogy örö
meinkkel és fájdalmainkkal együtt, embe
ri módon mutassuk meg azt. Önöket, a ki
állítás látogatóit pedig arra kérem, hogy 
ne adják fel könnyen. Keressék bizalom
mal ezen a tárlaton a remény képi mását, 
még akkor is, ha az nem mindig kínálja 
magát olyan könnyen és egyértelműen, 
mert ez a bizalom az egyetlen esélyünk 
arra, hogy a kortárs művészet és a közön
ség között tátongó széles szakadék lassan 
elkeskenyedjen, vagy legalábbis néhány 
közösen felvállalt gondolat mentén időn
ként átjárhatóvá váljon.

A Miraculum kórus Durányik Lász
ló vezetésével idén is felejthetetlen 
énekléssel nyitotta meg az ünnepsé
get. Lélekemelő tökéletességgel száll
tak a gyermekhangok a még üvege
zetten ablakokon befújdogáló szél
ben, elűzve a lélek tavaszi fáradságát. 
A többi közreműködő is tudása legja
vát adta, így a Lánchíd utcai iskola 
kórusa is. Es essék szó a lelkűkben f i
atalokról is: a Remus együttesről. 
Brúszel László és több mint 30 éve 
alakult zenekarának tagjai örömmel 
zenéltek újra együtt. Bár az élet min
den területén ilyen könnyű lenne az 
összhangot megteremteni!

Szabó Gábor református esperes 
úr ez alkalommal talán sokak szá
mára ismeretlen adalékokokat 
mondott el Kecskemét régi és új 
történelméből. Megtudtuk, hogy a 
török hódoltság alatt az ország
ban csak egyetlen kőből épített 
templomot emeltek, a kecskeméti 
reformátusokét. A Szentcsalád 
templom alapkövének ünnepélyes 
lerakásakor (már ez is történe
lem!) ebből a templomfalból ho
zott egy kődarabot, amely az ala
pokba betonozva jelképezi az 
ökumenét, a keresztény egyházak 
együttműködését. Biztosnak lát
szik, hogy nem kell félni az espe
res úr tíz éve elhangzott „fenye- 
getésétől“, mármint attól: ha baj 
lesz az ökumenével, akkor az 
alapból kifordul az a bizonyos kő
darab, s összedől az egész épület... 
A meg-megújuló erejű szélről, 
amely betöltötte a nagytermet, 
természetesen a pünkösdi jelenet
re emlékezett: a Szentlélek eljöve
telének körülményeit vélte felis
merni, s a most egybegyűlteknek 
is azt kívánta, hogy a Lélek töltse 
meg szívüket, gondolataikat.

Kiss János evangélikus lelkész is 
áldását adta az ünneplőkre, akik 
között feltűnően sok volt a gyer
mekes család, kicsinyekkel, na
gyobbacskákkal. Ahogy illik...

Május 19-20-án a korábbi utcai ün
neplés után az épülő Szentcsalád Temp
lom és Közösségi Ház első alkalommal 
fogadta falai között a rendezvényt. 
Jávorka Lajos plébánost a templom 
születéséről és a búcsú gondolatáról 
kérdeztem.

1994-ben alapította Dankó László érsek 
úr a plébániánkat. Induláskor egy negyven 
- ötvenfős, főleg fiatal házasokból álló kis 
csapat jött össze töprengeni, hogy milyen 
plébániára, milyen katolikus közösségre 
van itt szükség? Három dolog körvonala
zódott rögtön, az egyik, hogy itt a lakóte
lepen van fogyatékos gyerekek intézete, 
szociális otthon és kórház, csupa olyan in
tézmény, ahol szükség van a segítségre. 
Azt is tudtuk, hogy sok nagycsaládos él a 
lakótelepen, tehát a karitatív elkötelezett
ség volt az egyik szempont, a másik, hogy 
az értékeinket, mindenki szabadságát tisz
teletben tartva szívesen felkínáljuk má
soknak, a harmadik pedig, hogy egy belső 
igazi közösséget éljünk meg, amely képes 
hordozni ezeket a gondolatokat. Első föl
állásban megalakult a karitatív csoport, 
ezt követte a kulturális csoport, és a belső 
közösség életét szabályozó koordinációs 
csoport. Kezdettől fogva figyelmünk volt 
ezekre a feladatokra, próbáltuk kitalálni, 
hogy milyen közösségi programokat tu
dunk szervezni, amely a nem vallásos, jó 
szándékú barátainknak is vonzó lehet. Mi 
azt mondtuk, hogy ők semmivel sem rosz- 
szabb emberek, mint mi, szervezzünk 
olyan programokat, ahol ők is jól érzik 
magukat. Amikor még nem volt saját 
templomunk a Bolyai Gimnáziumban tar
tottuk miséinket és rendeztünk ifjúsági és 
családi ünnepeket, hangversenyeket, 
olyan kulturális és közösségépítő progra
mokat, amelyek többeket vonzottak. 
Mindezek az események segítettek abban 
a töprengésben, hogy milyen fajta házat 
szeretnénk építeni. Világossá vált szá
munkra, hogy nem egy hagyományos 
templomra van szükség itt a lakótelep szé
lén, hanem egy olyan közösségi házra, 
amely a vallásos eseményeken túl képes 
befogadni minden közösségépítő és kultú
ra teremtő programot. Mikor a kápolna el
készült, amely az imádság helye, igyekez
tünk egyértelművé tenni, hogy a további 
építkezés már azt célozza, hogy más kö
zösségi tevékenységeknek is helyet ad
junk, így került sor 1999-ben az első bú
csúra. A régi időkben a templombúcsú a 
falu-közösség ünnepe volt. Nemzedékünk 
elfelejtett ünnepelni, tőlünk idegen kultú
rák kétes értékű kínálatát fogyasztjuk Ez 
egy nagy kísérlet volt arra, hogy értékes 
és vonzó, egész napos programot kínál
junk az itt élőknek. Eddig az utcán és a ká
polna körüli téren ünnepeltünk, de végső 
soron a most épülő közösségi ház lesz 
ezeknek a rendezvényeknek az otthona. 
És talán megérjük még, hogy ismét az ut
cán ünnepelünk, mert a ház esetleg kicsi
nek bizonyul mindezek befogadására.

A kívülállók számára is látható, hogy 
a Szentcsalád plébánia környékén sok 
minden másként történik, mint a ha
gyományos katolikus körökben. A mi 
korosztályunk számára például újdon
ságnak számít ez a nyitottság, a katoli
kus közösségek erősödése, és a világiak 
szerepe.

A második Vatikáni Zsinat nagy válto
zást hozott az egyház életében. Az addig 
bástyaszerű nagy intézmény teljesen újra 
fogalmazta önmagát, és azt mondta, hogy 
a mi feladatunk a jövőben nem az, hogy 
kinyilatkoztassuk az igazságot és kioktas
suk az embereket, hanem, hogy fölkínál
juk a párbeszéd lehetőségét. A béke, a kul
túra, az emberibb társadalom létrehozása 
érdekében fogjunk össze mindazokkal, 
akiknek hasonló pozitív törekvéseik van
nak. A mi munkánk ilyen módon nem egy

elszigetelt dolog, hanem szinkronban 
van a keresztény egyház törekvéseivel.
Az valóban látható, hogy a zsinat óta 
eltelt harmincöt évben a katolikus egy
ház ebben az irányban mozdult. Hozzá 
kell tennem, hogy a rendszerváltás 
előtti negyven évben hozzá voltunk 
szoktatva, hogy a templomban és a 
sekrestyében éljük a kereszténységet 
és kockázatos volt onnan kilépni, közé- 
letiségről szó sem lehetett. Kulturális 
programokat is nagyon szűkös keretek 
között rendezhetett az egyház, de 1949 
előtt természetes volt, hogy minden fe
lekezetiek, minden településen meg 
volt a maga kultúrháza, és a templom 
mellett ott volt az egyházi iskola is. 
Rengeteg közösség működött, szinte 
minden vallásos embernek megvolt a 
maga egyesülete, mindenki tartozott 
valahova. A kommunista terror bevezetése 
előtt ez teljesen általános és jellemző volt. 
Igazából, ha nem lett volna terror, a szeku
larizáció akkor is megrostálta volna a kö
zösségeket, így történt ez nyugaton is, de 
ott már a zsinat előtt is születtek új típusú 
közösségek. Szívügyünknek tekintjük, 
hogy támogassuk az igényes kultúrát, 
mert szórakoztatás keretében nagyjából a 
disco és a giccs szintjén mozog a világ. 
Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy aminek he
lyet adunk, az minőségi kultúra legyen, 
akár a képzőművészet, akár a zene terén, 
vagy a népi kultúra, népzene néptánc és a 
hagyományőrzés terén. Munkánkban fon
tos szerepe van a magyarságnak, különö
sen a határon túli magyarságnak. Ez egy 
olyan speciális közösségi ház lesz, ahol 
nem a nyugati sablonos importkultúrának 
és a disconak lesz a helye.

AII. Vatikáni Zsinat után felerősödött 
az egyház megújulását célzó közösségek 
és lelkiségi mozgalmak szerepe. Hogyan 
születtek ezek a mozgalmak, mi a jelen
tőségük, és a te életedben mit jelentett a 
velük való találkozás?

A megújulás nem intézményesen jött lét
re, hanem csendben, búvópatakként indult 
el, mert azt már papok és világi hívők is 
nagyon sokan érezték, hogy ez az erős 
várszerű egyházkép nem tartható, ez nem 
szolgálja a világot. A Taizei közösség, 
vagy a Fokoláre mozgalom már a koráb
ban, a második világháború éveiben meg
született és a zsinaton is jelen voltak, pl. 
Roger testvér Taize alapítója, vagy a 
Fokoláre mozgalom sok képviselője és az 
ő tapasztalataik is befolyásolták a zsinat 
szellemének alakulását. Nagy áldás volt, 
hogy XIII. János pápa Franciaországból 
ezeket a mozgalmakat már jól ismerte. A 
zsinat után óriási virágzás indult el, 
Neokatekumenátus, Cursillo, Bárka, Ka
rizmatikus megújulás. Ezek a lelkiségi 
mozgalmak a zsinat után borították virág
ba az egyházat. Nagy jelentőségük, hogy 
az egyházzal egyetértésben ugyan, de 
döntően világiak által vezetett közössé
gek, ahol a spontaneitásnak és a kreativi
tásnak óriási tere van. Mivel világban élő 
emberek ezért nem csak a templom falai 
között, hanem a világban és nem csak szó
val, hanem az életükkel, munkájukkal vi
szik az emberek közé a jóhírt. Magam 
1974-től 79-ig voltam az egri teológián, 
79-ben szenteltek pappá és mi akkor kezd
tünk ismerkedni ezekkel a mozgalmakkal. 
Nagy örömmel fedeztük fel, hogy meny
nyi erő, mennyi evangéliumi tisztaság, és 
a gyökerekhez való hűség mellett mennyi 
újdonság van mindezekben. Azóta is a 
megújulás lelkes támogatója vagyok, mert 
mind a fiatalok, mind a családok és a nem 
vallásos, de jó szándékú emberek számára 
is értéket jelentenek.

II. János Pál pápa egyértelműen elkö
telezte magát a megújulás és az 
ökumené mellett. Hogyan látod az ő 
munkásságát?

XIII. János pápa volt az 
egyház nagy belső megújí- 
tója, az ő munkáját folytatta 
VI. Pál, aki korábban a zsi
nat titkára volt. Nem vélet
len, hogy utódjuk mindkettőjük nevét fel
vette, de sajnos csak tizenhárom évig ve
zette az egyházat és az ő nyomdokaiba lé
pett II. János Pál pápa, aki immár huszon
három éve viszi előre az egyház megúju
lásának ügyét. Ő krakkói bíborosként 
részt vett a zsinat munkájában. Pápaként 
kiderült, hogy nagy teológus és ízig-vérig 
lelkipásztor. Szívügye az ifjúsággal és a 
családokkal való törődés, de lelkipásztori 
munkája mellett folyamatos kapcsolata 
volt már korábban is a művészet és a tudo
mány jeles, hívő és nem hívő képviselői
vel. Most mindezt hasznosítja a pápai 
szolgálatában. Prófétának, korunk lelkiis
meretének, legnagyobb személyiségének 
tartom. Meglepődve tapasztalom, hogy 
amit néhány éve még utópiának gondol
tunk, az most sorra megvalósulóban van. 
Fájdalmas a két nagy egyházszakadás, az 
1054-es keleti és az 1517-es nyugati sza
kadás, e sebek gyógyulásáért nagyon so
kat tett ez a pápa. Épp az utóbbi időkben 
tapasztaljuk, hogy sorra találkozik az or
todox egyházvezetőkkel, pátriárkákkal és 
úgy látom, hogy az előítéletek sorra oszla
nak el. Nagyon szép volt most Szent Pál 
útjait járva, Athénban ortodoxokkal talál
kozott, Damaszkuszban pedig az egyik 
legnagyobb muzulmán mecsetben testvé
reimnek szólította a muzulmánokat. Meg
csókolta a templom padlóját, és ahogyan 
beszélt, az lefegyverezte a muzulmánok
ban lévő előítéleteket. Hiszem azt, hogy a 
szent földön egyszer béke lesz és ebben 
óriási szerepe van ennek a pápának, aki 
folyamatosan képviseli azt, hogy mi ke
resztények, muzulmánok és zsidók, test
vérek kell, hogy legyünk. A szentatya a ju 
bileumi év kapcsán javasolta a szegény 
népek adósságainak eltörlését, és több 
nagybank és multinacionális cég, és né
hány ország is megmozdult és elengedte a 
szegények adósságát. Ez még a kezdetén 
tart, de a folyamat elindult.

1998 pünkösdjén mindketten egy 
kecskeméti csapattal együtt utaztunk 
Rómába, a megújulási mozgalmak ta
lálkozójára. Azóta egymást követik az 
örök városban a különböző világtalál
kozók, emelj ki néhány fontos eseményt 
ezek közül.

Addig a megújulási mozgalmak találko
zója volt a legnagyobb egyházi rendez
vény Rómában. Körülbelül ötszázezren 
jöttünk össze a világ minden tájáról, és te 
is láthattad, hogy hullámzott az egész 
Szent Péter tér a zászlót lengető, együtt 
éneklő és ujjongó fiataloktól és felnőttek
től. Azóta véget nem érő sorozata van Ró
mában és a különböző városokban az egy
házi rendezvényeknek és találkozóknak, 
ahol a megújulásban vetett hittel gyűlnek 
össze az emberek. A szentatya úgy emlé
kezik vissza a jubileumi évre, hogy annak

legfelemelőbb eseménye az ifjúság római 
világtalálkozója volt 2000-ben. Ilyet még 
nem látott a világ, hogy két és félmillió fi
atal zarándokolt el Rómába és nem volt 
rendbontás, nem volt zavaró körülmény, 
fölszabadultan, derűsen és fegyelmezetten 
ünnepeltek. Nagyon örülök annak, hogy 
plébániánkról tizenhat fiatalnak sikerült 
elutaznia és ebben a páratlan élményben 
részesednie. Amíg az egykori VIT-ek er
kölcsi botrányba fulladtak és azért kellett 
megszüntetni azokat, itt azt tapasztalhat
tuk, hogy a fiatalok ilyen óriási tömegben 
is fegyelmezetten és szépen tudnak ünne
pelni.

Térjünk vissza kicsit a Szentcsalád 
Templom környékére. Bábel Balázs ér
sek úr sajtótájékoztatójából tudjuk, 
hogy az egyházmegye jubileumi évének 
tervében szerepel a templom és közös
ségi ház befejezése 2001 szeptemberéig. 
Lehet, hogy ezentúl végre valóban a hi
vatásodnak élhetsz?

Hat éve építkezünk és sokszor úgy ér
zem, hogy jó lenne már túl lenni rajta, de 
annyi izgalom és szépség volt ebben a hat 
évben, hogy úgy érzem, ha mindez ki ma
radna az életemből, az nagyon hiányozna. 
Izgalmas dolog pénz nélkül építkezni, ez 
rövidtávon is próbára teszi az embert, tud
juk jól, hány családapa kapott infarktust, 
vagy gyomorvérzést egy-egy építkezés 
kapcsán, néha úgy éreztem, hogy magam 
is közel állok ehhez. A szép az volt ebben 
a hat évben, hogy nagyon sok igaz barátra 
leltem, azok között is, akik nem szorosan 
a plébániánk tagjai és talán nem is keresz
tények, de hisznek abban, amit mi elkezd
tünk és valamilyen módon anyagilag, 
vagy erkölcsileg segítettek. Nagyon nagy 
erő és segítség volt ez számomra és hi
szem, hogy ezek a barátságok nem szűn
nek meg, az épület elkészültével és erről 
szól valójában a Széchenyivárosi Közös
ségépítő Egyesület története és tapasztala
ta is, ahol egyháziak és világiak együtt 
tervezzük és készítjük elő a házunk műkö
dését. Ha elkészül az épület, sok év kell, 
amíg beáll egy rendszer. Nemrégen Pan
nonhalmán voltunk barátaimmal és azt ta
pasztaltam, hogy azt az épületet is leg
alább ötször építették át alaposan a kor 
igényei szerint és azt hiszem, ez így lesz 
velünk is. Valószínűleg többször átstruk
turálódik a ház, mert amit mi elképzel
tünk, esetleg nem úgy működik és újabb 
igények is jelentkezhetnek, melyeknek 
megfelelően alakulni fog a ház benső ar
culata. Én nagy izgalommal készülök rá 
és egyáltalán nem úgy, hogy a nagy mű el
készült és az alkotó pihen, hanem most 
egy izgalmas korszak következik, ami ha
sonlóan tele lesz új kihívásokkal.

írta:
Balanyi Károly
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egyike, amikor a téli disznóölés részese le
hettem. A hajnali, fagyos hidegben vihar
lámpa fényénél pálinkát ittak a felnőttek, 
míg mi aprócska emberkék ízes-meleg teát 
szürcsöltünk élvezettel. Am amikor a szú- 
rás-az ölés ideje elérkezett, én bementem 
a szobába valamilyen ürüggyel, befogtam 
a fülemet, hogy ne halljam az iszonyatos 
disznósikítást. De amikor végre csend lett, 
már ott sündörögtem a pörkölésnél, élvez
tem az égő szalma illatát és néztem a gyö
nyörű fényeket, és azután jö tt a szépséges 
élvezetek hosszú sora. Reggeli pecsenye és 
savanyúmáj, a déli orjaleves és a friss po
gácsa, majd az esti disznótoros tepsi csa
logató, gőzölős illata. Az élvezetek neto
vábbja volt, amikor a nagy evészet befe
jeztével a felnőttek pipázgatás és borozga
tás közben régi történeteket meséltek há
borúról, kísértetekről, lótolvajokról. Majd 
amikor az éjszakába nyúló órákban nótáz- 
va jókedvre penderítitek az idősebbek, ak
kor mi gyerekek már szunyókáltunk a jó  
meleg kemencepadkán és a védelmet nyúj
tó kuckóban.

Romsics Ferenc ötvennyolc éves hús
ipari szakember. Eddig bárkivel szót ejtet
tem róla, mindenki elsősorban a közvet
lenségét és vidám természetét hangsú
lyozta. Valaki így jellemezte: mindenkivel 
perceken belül tud kommunikálni. Jellem
ző egy másik vélemény is: olyan, mintha 
mindenkinek az apja vagy a testvére vagy 
a barátja lenne. Talán ez is a titka annak, 
hogy a fiaival vezetett vállalkozása széles 
körben ismert és elismert. A róla keringő 
jó hírek felcsigázták az érdeklődésemet, 
ez hozta létre ezt a beszélgetést.

- Már a legelső találkozáskor feltűnt ne
kem, hogy ön bizalmasan, közvetlen han
gon beszél beosztottaival...

- Az a véleményem erről, hogy nem a fő
nök-beosztott kapcsolat a lényeg, hanem 
az, hogy munkatársak vagyunk, hogy egy 
malomban őriünk.

- Mi ez a cél?
- Hogy mindenkor minél jobb, ízlete- 

sebb, minél tisztább, fogyaszthatóbb árut 
kapjanak tőlünk a megrendelőink. És 
hogy a becsületességünket tisztaságunkat 
ne lehessen megkérdőjelezni. Visszatérve 
az előző kérdésére, még azt mondanám el, 
hogy én egyrészt alapvetően szeretem az 
embereket, másrészt barátkozó típus va
gyok, és érdekel mások élete sorsa, gon
dolkodása, véleménye. Szerintem a mai 
világban érdeklődni, informálódni, kom
munikálni ismerkedni és bizalmat építeni 
kell. Ebben a zűrzavaros helyzetben, kü
lönben elvész a nyugalmunk, az emberek
be vetett hitünk, és lankad a munkaked
vünk.

- Kérem mondjon valamit önmagáról.
- Hétköznapi ember vagyok, nincsen 

semmi különös bennem. Szeretem az éle
tet, a szakmámat, és érdekel minden ami 
körülvesz bennünket. Szeretem a barátsá
got, a vidámságot, a jó ételeket. És - talán 
nem tűnik reménytelenségnek - jó érzés, 
hogy tudok jó kapcsolatot teremteni és 
tartani az emberekkel.

- Beszéljen ezekről.
- Sokat beszélhetnék 

róla. Kiterjedt érdeklő
dési körömnek is kö
szönhetem, hogy köz
vetlen, baráti kapcsolat
ban lehettem egyrészt a 
szakmabeliekkel, mun
kásokkal, ügyfelekkel, 
másrészt írókkal művé
szekkel, közéleti embe
rekkel is. Bozsó János 
festőművészről, Mé
szöly Gyula akadémi
kusról például szép em
lékeim vannak. Ugyan
ezt mondhatom el 
Katanics Sándorról is, 
aki a már változó rend
szerben megyei párttit
kár volt, s aki régebben 
igazgatóm és osztályfő
nököm volt a tekintélyes 
Szilády Áron Gimnázi
umban. Egyszerű, barát
ságos, nagy tudású em
ber volt. Ők meghaltak 
már, de a még élők kö
zött is számos nagyszerű 
közismert ember van...

- Hogyan került Kecs
kemétre?

- Jánoshalmán születtem, de kalocsainak 
vallom magam, ott élünk és ott él az egész 
rokonságom. Azután jöttek a kiskunhalasi 
szép tanuló évek, majd Kecskemét, ahol 
először a parasztfőiskolán kezdtem, majd 
a Helvéciái Állami Gazdaság következett. 
Itt ismertem meg Petőfi Sándor igazgatót 
is, akinek tudósok, miniszterek és művé
szek voltak barátai. A tudása, szakértelme 
nagyon hatott rám. Szerette a munkáját, az 
embereket.

- Ma már mint vállalkozó vásárolja az 
állatokat, leöli és feldolgozza majd eladja 
azokat a termékeket, amelyeket ebben a 
"húsbirodalomban " egy szakember csapat 
készít. Minek tartja önmagát? Iparos? Ke
reskedő? Hentes?

- Hentes és mészáros vagyok. Nem büsz
kélkedhetek vele, de nem is szégyellem. 
Egyszerűen ez a munkám, ezt tanultam, 
ezt csinálom legjobb tudásom szerint.

- Meg lehet belőle élni?
- Nézze, őszinte leszek. Igen, kemény, 

szakszerű, becsületes és következetes 
munkával. De azt gondolom, hogy ban
kárnak, ügyvédnek vagy a borhamisítónak 
könnyebb meggazdagodni. Ám erről azt 
gondolom, hogy elég a tisztességes meg
élhetés, nem szükséges a feltétlen meg
gazdagodás. Hozzáteszem, hogy nem napi 
nyolc órás munkaidőben dolgozom, ennél 
sokkal több kell, ám aki szereti, amit csi
nál, az szívesen él így.

- Munkájának több - sőt sok - fázisa van. 
Melyiket tartja a legszebbnek?

- Nyilván nem azt, amikor megöljük az 
állatot. Erről azt vallom, hogy a legfőbb 
dolog gyorsan, minél kevesebb ideig tartó 
szenvedéssel végezni. Ha az élet törvénye 
szerint az életét nem kímélhetjük meg,

A Romsics-dinasztia

legalább ennyit tegyünk meg. Konkrétab
ban válaszolva a kérdésre: a késztermék 
készítése számomra a legszebb. És az, 
amikor a vásárló és az eladó elégedetten 
mosolyogva újra és újra visszajön.

- Mindennapi tevékenysége közben mit 
tart a legfontosabbnak?

- Feltétlenül a megbízhatóságot és a tisz
tességet. Azt, hogy amit az ember elvállal, 
azt teljesítse a lehető legrövidebb időn be
lül.

- Az egész család a húsiparban 
dolgozik...

- A két fiam ugyanezt a szakmát tanulta. 
Ferenc 34 éves, másfél évig Svájcban ta
nulmányúton volt, az ottani minisztérium 
engedélyével. Az érvényben lévő szabá
lyokkal a technológiával és gépesítéssel 
ismerkedett, miközben nyelvet is tanult az 
üzemi gyakorlat közben. Raimund 29 esz
tendős, a Vágóállat és Hús Terméktanács 
szervezésében féléves tanúlmányúton le
hetett Hollandiában, egyebek mellett a hú
sok csontozását és a higiéniai szabályokat 
tanulta.

- És a felesége?
- Ő húsboltot vezet. És a menyem szin

tén húsipari munkás.
- Bizonyára feleslegesnek tűnik a kérdés: 

- szereti a húsételeket?
- A  pacalt, a marhapörköltet, flekként és 

a sültkacsát. Ám mostanában inkább halat 
és szárnyast fogyasz
tok. És mindenhez ál
talában vörösbort

Irta:
Varga Mihály

Rekordra készülnek

SE 259 789

A Guinness-rekordok könyvébe sze
retne bekerülni két kecskeméti fiatal
ember, Kenyeres Péter és Tamás, akik 
tíz éve gyűjtik a rendszámtáblákat. 
4300 darabos gyűjteményük itthon 
egész biztosan egyedülálló, de külföldön 
se nagyon akad párja. Az első két dara
bot ajándékba kapták. Fölszerelték a 
szobai konvektorra, és eltűnődtek, mi
lyen jól is mutatna, ha a fűtőalkalma
tosságot teljesen befednék a rendszám- 
táblák.

Ma már a garázs külső és belső falait is 
sűrűn borítják a 60 országból származó re
likviák. A történelem is kikacsint a szá
mok és betűk közül: van itt harmincas 
évekbeli motor, háború alatti magyar és 
szovjet katonai jármű, NDK-ás traktor 
rendszámtáblája, no meg a szocialista érá
ból származók, amiket nem is volt olyan 
könnyű beszerezni, ezek ugyanis nem az 
autós, hanem az állam tulajdonát képez
ték, és vissza kellett őket szolgáltatni. Ám 
igazi gyűjtő előtt nincs akadály. Persze, az

illemszabályt betartva, hangsúlyozzák a 
Kenyeres-fiúk: szerezni mindenféle mó
don lehet, kivéve a lopást. Péteréknek még 
a megyei rendőr-főkapitányság is adott át 
muzeális értékű rendszámtáblákat.

Ennyi rendszámtáblát ketten aligha tud
tak volna összegyűjteni, kellett hozzá a 
széles rokoni, baráti, ismerősi kör segítsé
ge is. Akik, bárhová is utaznak, az úti 
programba feltétlenül igyekeznek beiktat
ni egy autóbontó vagy roncs-telep meglá
togatását. A poggyászból pedig nem hiá
nyozhat a megfelelő célszerszám: egy jó 
erős csavarhúzó.

Péter és Tamás szívesen kapcsolatba lép
nének rendszámtábla-gyűjtőkkel, és 
örömmel fogadnak minden segítséget, új 
darabot. A gyűjteményt bárki megtekint
heti. A fiúk másik nagy álma ugyanis, 
hogy magánmúzeum legyen belőle, amely 
a Kecskemétről szóló kiadványokba is be
kerül, mint a város egyik nevezetessége.

(Kenyeres Péter és Tamás, Kecskemét, 
Mathiász János u. 4. Tel: 494-919)
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Ki lesz az év kitüntetettje?
Városunk közgyűlésének kitüntetésekre vonatkozó rendelete értelmé

ben a városban működő társadalmi és gazdasági szervezetek, intézmé
nyek, egyházak, civil szervezetek, szakmai szövetségek, kamarák és ér
dekképviseleti szervezetek június 8-ig tehetnek javaslatot a következő 
címek odaítélésére: Kecskemét Díszpolgára

- egy magyar és egy külföldi személy kaphatja - 
Kecskemét Tiszteletbeli Polgára 

- egy nem kecskeméti lakhelyű személy kaphatja- 
Az Év Kecskeméti Rendőre 
Az Év Kecskeméti Tűzoltója 

Az Év Kecskeméti Köztisztviselője 
- mindhárom kitüntetésre egy-egy személy javasolható

A javaslatoknak tartalmazniuk kell a javasolt személy nevét, születési 
idejét, lakcímét, valamint a javaslat részletes indoklását.

További információk az önkormányzat jegyzői titkárságán kaphatók 
személyesen vagy telefonon.

Nyolcvan év krónikája
Milyen érzés hazatérni, ha már a világ számtalan or

szágában megfordult az ember? Milyen érzés hazatér
ni negyven év után Budapestre májusban a gesztenye
fák és az orgonabokrok virágzása idején? Milyen em
ber az, akit Horthy kormányzó "sofőröm, belügy-, kül- 
ügy- és pénzügyminiszteremnek" nevez?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad a választ az a 
könyv, melynek szerzője Horthy István kormányzó
helyettes özvegye, Gróf Edelscheim Gyulai Ilona. Az 
idős kora ellenére is nagy munkabírású, kellemes meg
jelenésű hölgy május elején Kecskeméten, a Katona 
József Könyvesboltban dedikálta Becsület és köteles
ség című könyvének I. és II. kötetét. Valószínűleg a 
szervezők sem számoltak ekkora érdeklődéssel, hiszen 
már a meghirdetett időpont előtt zsúfolásig telt az üz
let. A szerző emlékirataiban visszatekint egészen 

1918-ig. A negyvenes évek Gestapo-fogságától kezdődően a négy évtizedes 
száműzetés utolsó időszakának életrajzi ihletettségű leírásával együtt nyolcvan 
év krónikáját örökíti meg. A három évvel ezelőtt lezárt emlékirat egyik utolsó 
megjegyzése: "Áldás számomra, hogy most már mind gyakrabban látogathatom 
meg hazámat". - kada-

Vámos Miklós itt járt

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet vendége volt Vámos Miklós író. Köz
vetlen, kellemes egyénisége magával ragadta a hallgatóságot. írói munkásságáról, 
tv-műsorairól, szüleiről beszélt. A közelmúltban megjelent nagysikerű “Apák 
könyve“ című családregényével búcsúzik a XX. századtól. “ Fáj most, hogy a re
gény számomra bevégződött. Úgy érzem, többé már nem az enyém. Nem baj. Ha 
szerencsém van, az olvasóké lesz s marad.“ A találkozót Józsa Ildikó szervezte.

Kegyelet-tan
"Temetőkert 2001." címmel immár 

hagyományosnak nevezhető tanács
kozásra és gyakorlati bemutatóra 
gyűltek össze az ország minden ré
széből - neves külföldi szakemberek 
tapasztalatait is meghallgatni - azok, 
akik temető- és sírkertek fenntartá
sával és üzemeltetésével, valamint 
ilyen jellegű képzéssel foglalkoznak. 
A rendező Temető Kertészek és 
Fenntartók Egyesülete mellett a Ma
gyar Kertészeti Tanács, a Kecskemé
ti Don Bosco Tanoda és a Kecskemé
ti Főiskola Kertészeti Kara, a Ma
gyar Kertészeti Tanács, a Dísznö
vény Szövetség, az FVM és több or
szágos és helyi szakember is segítet
te a színvonalas munkát - tájékoztat
ta lapunkat Hegedűs Ágoston, kecs
keméti kertészmérnök, a rendezvény 
kezdeményezője és fő  szervezője.



A munkahelyi balesetek között 
igen magas a végtag-sérültek ará
nya, s ez az esetek többségében sú
lyos kéz-sérülés. A kecskeméti me
gyei kórházban folyó magas szintű 
kéz- és mikrosebészeti ellátásnak 
köszönhetően a sérültek egyre na
gyobb hányada válik a korábbinál 
rövidebb táppénzes időszak eltelté
vel munkaképessé, esetleg sikerül 
eredeti munkakörükbe is visszahe
lyezkedniük. Hosszútávon minden
képpen számolni lehet a rokkantak 
arányának csökkenésével. Beszél
getőpartnerem dr. Kertész Gábor 
főorvos, az ország első kézsebészeti 
alapítványának létrehozója.

- Néhány bravúrosan végrehajtott kézsebé
szeti műtét híre hosszú időkre megalapozta 
az itt dolgozó orvosteam jó hírnevét. Igaz-e 
ön szerint is, hogy ha az országban bárki re- 
plantációról beszél, elsőként kerül szóba 
Kecskemét?

- A mi osztályunk országos viszonylatban, 
beleértve a klinikákat is, az elsők között van 
- mind a műtétek típusaiban, mind pedig 
számát tekintve. Pécsen van egy nálunk na
gyobb, hozzánk hasonló centrum, mely négy 
megyét lát el klinikai szinten. Ezen kívül 
nagyjából megyénként van egy-egy olyan 
intézmény, ahol kézsebészettel foglalkoz
nak. Ilyen a miénk is, de előfordul, hogy 
egy-egy sikeres műtét híre hallatán más me
gyékből is felkeresnek bennünket. Talán itt 
lehet megemlíteni, hogy még ebben az év
ben megváltozik az osztály neve, amiben a 
kézsebészet valamilyen módon meg fog je
lenni, s így formálisan is kifejezésre jut en
nek a tevékenységnek az elismerése.

- Hogyan sikerült megteremteni az e speci
ális sebészeti ellátáshoz szükséges műszere
zettséget, a működés anyagi és személyi fe l
tételeit?

- Tíz évvel ezelőtt hoztuk létre a Hírős 
Manus Alapítványt, aminek elsődleges célja

a kéz- és mikro-se- 
bészet működési 
feltételeinek biztosí
tása volt. Egy kép a 
múltból: eleinte egy 
nagyon kezdetleges 
"órásszemüveg" állt 
rendelkezésünkre. 
Ezzel végeztük az 
első replantációkat, 
aminek szintén tíz 
éve. Azóta már sike
rült három korszerű 
hideg-fényforrásos 
operációs nagyító
szemüveget besze
reznünk az alapít

vány segítségével. A most megszerzett hu
szonötmillió forintos operációs mikroszkóp 
megszerzéséhez az alapítvány ereje kevés 
lett volna, ezt a kórház vette meg a számunk
ra. Az alapítványon keresztül sikerült hozzá 
olyan tartozékot venni, amely két osztály 
számára teszi lehetővé a mikroszkóp haszná
latát. Ezzel párhuzamosan különböző to
vábbképzések útján megszereztük az egyre 
korszerűbb műtétekhez szükséges tudást is. 
Összesen mintegy másfél évet voltam kül
földön az elmúlt tíz év folyamán különböző 
intézetekben Ausztriában, Németországban 
és Svájcban. Folyamatosan osztjuk meg ta
pasztalatainkat hazai és nemzetközi színté
ren egyaránt. A közelmúltban Európai To
vábbképző Kurzus volt Lillafüreden, ahol a 
világ legrangosabb kézsebész professzora is 
jelen volt. Legközelebb Törökországban fo
gunk találkozni a Világkongresszuson.

- Említene néhányat az emlékezetes műté
tek közül?

- Nagyműtéteink közül való volt annak a 
18 éves fiúnak az esete, akinek hiányzott a 
kézfeje. A meglevő csuklóízület megtartása 
érdekében a csonkot nem rövidítettük, ha
nem bevarrtuk a has bőre alá, hiszen a szaba
don maradt csontot valamivel fedni kell. A

világhírű Vilkki professzor mutatott be ha
sonló műtétet itt Magyarországon. Ennek 
egy módosítását csináltuk meg ennél a gye
reknél. Lábujjat ültettünk fel az alkarra, 
hogy a csuklója is ujjként működjön. A feszí
tőinakkal csináltuk a hajlítást, illetve a 
hajlítóinakkal a feszítést. Ahogy a dokumen
táció is mutatja, a műtét tökéletesen sikerült, 
s ráadásul a lábujjaknál sem feltűnő a máso
diknak a hiánya. Aki nem figyeli, észre sem 
veszi. Ezt a lábujj átültetést még Budapesten 
csináltuk az ottani kollegákkal közösen, 
mert a műtét tárgyi feltételei és annak doku
mentálási lehetősége nálunk még nem volt 
biztosított.

Lábujjból lett hüvelykujj

- Másik ilyen eset, amikor szecskavágó 
vágta le egy idős ember kézfejét. Érszűküle
te miatt nem volt alkalmas lábujjátültetésre. 
Viszont annyira beleélte magát, hogy itt se
gítenek rajta, hogy azt mondta, vegyük le 
egy ujját a jobb kezéről. A négyes gyűrűs ujj 
a legkevésbé fontos a fogás szempontjából. 
Ezt helyeztük át az előbbi esethez hasonló
an. Szakmailag legsúlyosabb eset, amikor az 
egész kéz hiányzik. A csonk hasfalba helye
zését követően körülbelül három hét múlva 
megindul a kézcsonkban a keringés, új hely
ről kapja a vérellátását. A hasfalról átültetett 
bőr amolyan kesztyűt képez a csonkon, ami
re újabb ujj ültethető.

- Körülbelül hány műtét fémjelzi az 
orvoscsoport eddigi munkáját?

- Öt fölött van a komoly, nagy replantáció- 
ink száma. Ötven felé közelít a kisebb átül

tetéseké. Ezeken kívül mikroszkópos szövet
átültetéseket is végzünk szövethiány vagy 
csont, izom, bőr együttes pótlására. A most 
kapott mikroszkóppal a lehetőségeink lénye
gesen jobbak. Nem elhanyagolható szem
pont az sem, hogy ezzel a nagyító eszközzel 
az orvos sokkal kevésbé fárad el.

- Mi az, ami jelen pillanatban a szakmát 
foglalkoztatja?

- Egy ilyen dolgot tudnék mondani, de ez 
egyelőre még nem szakmai bravúr. Kísérleti 
stádiumban van a kézátültetés, mely sebé- 
szetileg kivitelezhető ugyan, de immunoló
giai oldala egyelőre megoldatlan, azaz nem 
maradnak meg ezek az esetek. Ugyanakkor 
akkora költséggel járnak, ami a magyar kéz
sebészet anyagi lehetőségeit jócskán megha
ladja.

- Úgy tudom, tagja a Magyar Kézsebészeti 
Társaság vezetőségének. Rangos szakmai el
ismerés, hogy megválasztották az "Öregek 
Tanácsába ", amelynek tagjai többnyire pro

fesszorok.
- Igen, de nem szabad elfelejteni, hogy itt a 

siker nem csak egy személyhez kötődik. 
Csoportmunka ez a javából, amiből az or
voshoz hasonlóan kiveszi a részét az asszisz
tencia is, az altatóorvos, a műtősök és nem 
utolsó sorban a gyógytornász. Egymást segí
tik a kézsebész-team tagjai is. Itt említeném 
meg közvetlen kollégám, dr. Zakupszky 
Zoltán adjunktus nevét. S nagyon sokat kö
szönhetünk a traumatológiai osztály vezető
je, dr. Fröhlich Péter főorvos úr segítő tá
mogatásának is. Nem utolsósorban illeti kö
szönet feleségemet, aki nyárlőrinci házior
vosi teendői mellett a két fiunk nevelésével 
járó családi terheket is
jórészt magára vállalva 
mindig biztos támasza 
volt szakmai fejlődé
semnek.

Kada Erika

j Idejében jött 
a segítség

A kecskeméti Bőrkórház vezető fő
orvosának, dr. Török László pro
fesszornak és munkatársainak évtize
des kezdeményezése, a nyílt napon 
történő melanoma (festékes bőrrák) 
és egyéb rosszindulatú bőrdaganatok 
és más bőrbetegségek szűrése ma 
már nem csak a megyében, hanem or
szágosan is elterjedt. A szokásos, ta
vasz végi kecskeméti szűrésig nap 
friss tapasztalatairól dr. Ócsai 
Henrietté bőrgyógyász, klinikai on
kológus szakorvos tájékoztatta lapun
kat.

- Minden évben többen jelentkez
nek, a mostani szombaton kettőszáz- 
tizenheten voltak nálunk. Egy 
melanómás, több megelőző állapot
ban lévő és több egyéb bőrrákos bete
get találtunk. Nemcsak az a fontos, 
hogy ezeket a betegeket kiszűrtük, 
hanem hogy a lakosság figyelmét így 
is felhívjuk főleg a napozás ártalmai
ra és a korai felismerés fontosságára. 
A melanoma az egyik legrosszabb és 
leggyorsabban áttéteket képző és saj
nos ezért gyakran halálhoz is vezető 
rákbetegség. A korai sebészi eltávolí
tás teljes gyógyulást is jelenthet. A 
betegség fő rizikótényezői: a napárta
lom és a szoláriumozás. Különösen 
fontos napközben 10 és 15 óra között 
kerülni a teljes testfelületű napozást, 
erre az időre teljes ruházat ajánlott. 
Előtte is utána is magas faktorú fény
védő krémmel védjük a bőrt. Fontos a 
széles karimájú kalap viselése is, va
lamint, hogy egyéves korig semmi
képpen ne napoztassák a szülők a kis
gyermekeket. A felnőttek folyamato
san figyeljék magukon és gyermekei
ken anyajegyeik méretének, felületé
nek, színének változásait vagy újak 
képződését. Ilyen esetben haladékta
lanul jelentkezzenek hétköznapi ren
delési időben intézetünkben a Nagy
kőrösi utca 15 szám alatt.

Városunk közelmúltbeli kulturális történelmé
nek egyik kiemelkedő, hazánkban és külföldön is 
számon tartott intézménye a Kecskemétfilm Kft. 
Július 1-én lesz harminc éve, hogy a Pannónia 
Rajzfilmstúdió helyi műhelyeként a Liszt Ferenc 
utcai épületben megkezdte munkáját. Fennállásá
tól fogva több mint 250 filmet készített a kollektí
va, részben önálló alkotásként, részben más világ
híres műhelyekkel közösen. A stúdió filmjei éven
te 15-20 fesztiválon vesznek részt, és eddig több 
mint félszáz díjat nyertek el. Az összeforrott alko
tógárdában jelenleg húsz állandó és száz-százöt
ven szabadfoglalkozású dolgozó készíti a filme
ket. 1995-től a cég döntő tulajdoni hányadát a 
munkatársak és a menedzsment birtokolja. Film
jeiket a világ közel száz országában vetítik, s egy
aránt kedveltek a felnőtt és gyermekpublikum kö
rében. Legismertebb filmjeik a Magyar népmesék, 
a Mesék Mátyás királyról, Mondák a magyar tör
ténelemből, Leó és Fred valamint a legnagyobb 
közönségsikert hozó Vízipók, csodapók három so
rozata. 1999-ben ötödször rendezték meg a Kecs
keméti Animációs Filmfesztivált, amelynek ők

voltak a fő kezdeményezői és szervezői, s amely
hez másodszor csatlakozott az európai animációs 
fórum, a II. Nemzetközi Animációs Játékfilm 

, Fesztivál, amelyet 2002-ben újra itt rendeznek. A 
filmgyártás teljes vertikumát szolgáltatják: irodal
mi forgatókönyvek, filmtervek kidolgozásától a 
figura- és képtervezésen keresztül az animáción, 
kihúzás-kifestésen át a képfelvételig és utómunká
kig valamint az utánpótlás nevelés és szakmai 
képzés területén is megteremtették a műfaj hagyo
mányai átörökítésének lehetőségét. A stúdió alapí
tó munkatársai közül - kiragadva - megemlítjük az 
igazgató Mikulás Ferenc, a gyártásvezető Vécsy 
Veronika és Horváth Mária rendező nevét, akik 
mellett szintén közismertek még Miklós Árpád, 
Nagy Lajos, Neuberger Gizella, Szilágyi Varga 
Zoltán és Szboszlay Péter rendezők valamint az 
operatőr Cseh János. Az alkotógárda munkájában 
folyamatosan részt vett Jankovics Marcell, a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram jelenlegi elnöke, 
Haui József, a sajnos már közülünk eltávozott 
Hegyi Füstös László, és sorolhatnánk még a köz
ismert alkotók nevét.

Egy magyar Olaszországban- egy olasz a nagyvilágban
A Magyar Fotográfiai Múzeum "Egy magyar 

Olaszországban - egy olasz a nagyvilágban" cím
mel Nagy Zoltán és Paola Agosti közös kiállítá
sára invitálja az érdeklődőket, amely július 4-éig 
tekinthető meg. Kincses Károly ajánlójából idéz
ve: "Egy pár ők már jó néhány év óta, s fotóik jól

mutatják, melyikük milyennek látja a körülöttük 
lévő világot. Hallgassák meg, nézzék meg, miként 
szólal meg a két nagyon különböző egyéniség két 
hangon, s mégis ugyanazt az éneket fújják, a hu
manista, emberközpontú, nem manipulált, klasszi
kus, fekete-fehér fotó szépen csengő dalát."

Kis országok kultúrája az Európai Unióban
A városunk életében aktív tevékenységet kifejtő 

Dán Kulturális Intézet egyesülete május 30-án a 
Katona József Könyvtárban egyesületi közgyűlé
sével egybekötve szervezett konferenciát "Kis or
szágok kultúrája az Európai Unióban" címmel, 
amelyet Jitte Hylden, a Dán Királyi Könyvtár 
igazgatója, volt kulturális miniszter előadása ve

zetett be. Thomas Berntsen intézeti igazgató kö
szöntője után dr. Simonyi András egyesületi el
nök (hazánk brüsszeli NATO nagykövete) tartott 
beszámolót.

A Dán Kulturális Intézetben nyílt meg, és júni
us végéig tekinthető meg a "Tájak, emberek, han
gulatok" című képzőművészeti kiállítás.

Hatvani Dániel dedikálja könyvét
A Bács-Kiskun Megyei írók és Költők Baráti 

Köre, a Népi írók Erdei Ferenc Kecskeméti Köre 
és a NAP Alapítvány könyvheti előzetes rendez
vényt és könyvbemutatót tart az Erdei Ferenc 
Művelődési Központban június 2-án (szombaton) 
délután 2 órakor. Öt szerző kötetének bemutatását 
és több más kiadványt is bemutatnak a szerzők. 
Közülük kiemeljük a Kecskeméthez kötődő Hat

vani Dánielt, akinek "A földvár népe" című köte
tét akár dedikál tathatják is az érdeklődők. Az iro
dalmi műsor mellett a vendéglátó szervezők is be
mutatják munkáikat. A Kör közelmúltbeli sikeres 
rendezvénye szintén a művelődési központban 
zajlott. A költészet napi programon - amelyen a 
Kodály Kórus is fellépett nagy sikerrel -, több 
mint százan voltak jelen.

Véletlen találko
záskor kaptam a 
meghívót, inkább a 
kíváncsiság vezé
relt, mint az ígéretes zenei élmény, 
aztán talán az évad legtanulságo
sabb műsorát és előadását hallhat
tam.

Az esemény hagyományos: a 
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 
minden évben lehetőséget ad a Ko
dály Zoltán Zeneművészeti Szakkö
zépiskola legtehetségesebb növen
dékeinek egy-egy versenymű zene
kari kísérettel történő előadására. 
S milyen más így játszani: a zongo
rakísérő egyedül van a szólista 
mellett, legtöbbször maga is ruti
nos előadóművész, ha a szólista 
véletlenül hibázik, azonnal reagál, 
ha kell korrigál, minden mehet to
vább. De a zenekar! Egy teljes csa
pat, legfeljebb a karmester tehet 
valamit, katasztrófa esetén leállít
hatja vagy újra elindíthatja a mű
vet vagy egy részét. Minden zenész 
álma mégis a zenekarral való 
együtt-muzsikálás: ez az igazi meg
mérettetés, s akinek lehetősége van 
rá, s élni is tud a lehetőséggel, az 
már majdnem kész muzsikusnak 
vallhatja magát.

Az április végi koncerten nem 
csupán felkészült növendékek, ha
nem valóban pódium-kész szólisták 
szerepeltek. Technikai tudásuk biz
tos, zeneileg érettebbek, mint amit 
az ö korukban jogosan elvárhat
nánk, olyannyira, hogy a szólam 
rendkívüli nehézségein is elsősor
ban zenei rátermettségük, a zenei 
folyamat belső szerkezetével való 
maximális azonosulásuk segíti át 
őket. Memóriájuk megbízható, ma
gabiztosan, a hangzó anyag tökéle
tes birtoklása tudatában álltak a 
zenekar előtt. Szereplési rutinjuk 
megfelelő, izgalomnak nem mutat
ták érzékelhető nyomát, a zenekar 
és a közönség is inkább értük, mint 
helyettük izgulhatott volna. Már-

Hangverseny a javából
mint, ha lett volna rá valami oka. 
De nem izgult, inkább gyönyörkö
dött, s egy idő után szerencsésen 
elfelejtette, hogy egyáltalán növe- 
dék-hangversenyen van. Örült, 
hogy eljött, ott van, hallhat valami 
szépet, jót, nehezen felejthetőt, vi
szont fájdalmat és nehézségeket, 
emberi gyarlóságot felejtetőt.

Mert nem csupán a szólisták 
okoztak kellemes meglepetést, de a 
zenekar is! Színesen, elevenen 
szóltak a hangszerek, helyükön vol
tak a karakterek, ha kellett, diszk
réten visszavonultak, de ha éppen 
olyan rész következett, kitárulkoz
tak a vonós, fúvós vagy éppen az 
ütős csoportok. Láthatóan (és hall
hatóan!) élvezték a zenét, az elmúlt 
évszázad későromantikus, neo
klasszikus darabjait vagy éppen a 
Bartók utáni magyar zene repre
zentatív alkotását. És ez volt az est 
egyik igazi meglepetése: a zenekar 
otthonos mozgása a XX. század kü
lönböző zenei irányzataiban, a ki
sebb egységekből, gyorsan változó 
formarészekből építkező művek in
terpretációjában. Végre a kecske
méti közönség is találkozhatott 
olyan művek hiteles tolmácsolásá
val, amely a zeneirodalom kevésbé 
ismert, de kiemelkedően izgalmas 
alkotásai. Chaminade rokokóan 
könnyed és elegáns Concertino-ja 
Horváth Kinga fuvolaszólójával 
szerencsés belépőnek bizonyult, 
amit Sibelius d-moll hegedűver
senyének démoni mélységeket és 
iszonyatos hangszertechnikai ne
hézségeket rejtő első tétele követett 
Pusker Éva előadásában. Hajdú 
Mihály Capriccioso all' ongarese 
című műve igazi sikerdarab: Dö
mötör Kristóf virtuóz klarinétszó
lója mellett koncentráltan, gazdag 
színskálával jeleskedett a zenekar. 

Az első rész sokszínűsége után ol

dott könnyedséggel szólt Prokofjev 
Péter és a farkas című műve Dusek 
Gabriella (mesélő) hangulatos, a 
zenei történéseket értően előlegező 
közreműködésével. Már a macska 
megjelenésénél arra gondoltam, 
hogy’ milyen jó  lenne, ha mennél 
több kecskeméti és nem kecskeméti 
kisgyerek hallhatná ezt az elő
adást! Talán még nem késő! Érde
mes megszervezni!

Azt est zárása pedig a XIX. szá
zad klasszikus versenyművéhez 
nyúlt vissza: Csajkovszkij D-dúr 
hegédűversenye minden idők egyik 
legnépszerűbb versenyműve, a he
gedűsök álma és egyben igazi meg
próbáltatása. Juhász Ágnes az első 
tételt játszotta a tőle megszokott 
nagyvonalúsággal, biztonsággal és 
emlékezetes pillanatokkal.

S most álljon itt egy névsor, a fel
készítő tanárok névsora, akik 
hosszú évek kitartó munkájával ju t
tatták el növendékeiket a széles 
nyilvánosság előtt is méltán vállal
ható színvonalra: Berényi Bea, 
Ittzés Tamás, Maczák János és 
luniku Spartacus, s a zenekar fe l
készítője, Gerhát László karmester, 
a Kodály Iskola művésztanárai. De 
dicséret illeti a zenekarban vagy a 
közönség soraiban helyet foglaló 
és könnyes meghatottsággal szur
koló szülőket, tanárokat, kollégá
kat, s nem utolsó sorban a karzaton 
lelkesedő, sikongva, dobogva uj
jongó iskolásokat, akik együtt léle
gezve vagy éppen lélegzetvissza
fojtva figyelték társaikat, s őszinte, 
kitörő örömmel honorálták teljesít
ményüket. Ók még bátran, nyíltan 
örülnek egymás sikereinek, nem 
szorongnak, buzdítják a másikat. 
Nem lehetne tanulni tőlük? Ugye, 
ha felnőttek lesznek, akkor sem fe 
lejtik el...

Horváth Ágnes
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ÉVADZÁRÓ GONDOLATOK
Interjú Bodolay Gézával, a Katona József Színház igazgatójával

A színházakról számos írás olvasható 
a sajtóban. Működésükről szóló tudósí
tások, a színészeket népszerűsítő írások, 
néhány kritika, számos fotóhír gazda
gítja dokumentációs gyűjteményüket. 
Az igazgatók csak néha nyilat
koznak intézményükről, a fenn
tartójukról, színészeikről, vala
mint az elégedett és elégedetlen
kedő közönségükről. Bodolay 
Gézát, a kecskeméti Katona Jó
zsef Színház direktorát, igazgatá
sának a harmadik évé
ben kértük, 
hogy összegezze 
az évad tapaszta
latait.

- Történt-e megha
tározó előrelépés, t 
színház működésében, 
az ezredforduló évadjá
ban?

- Igen, mivel az önkor
mányzatunk úgy határo
zott, hogy a hatéves anyagi elmaradottsá
gunkat, támogatásával egyensúlyozza, 
hogy megközelítsük a hozzánk hasonló 
rendeltetésű színházak gazdasági helyze
tét. A színház életében, fontos döntésének 
érzem ezt a közgyűlési határozatot. Már 
1999-ben jeleztem, hogy ahhoz, hogy elő
adásainkat gazdag "látványkiállítással" 
mutassuk be, ahogy ezt a többség igényli, 
ahhoz nem elegendő az 1995-ös fenntartá
si költség, mert az árak, minden területen 
emelkedtek.

Mi, a pénzt a színházra költjük, ennek 
eredményeként beindult és sikerrel műkö
dik az " Üzemszínház", és a nagyszínház
ban is eggyel több bemutatót tartottunk az 
idén. Úgy gondolom, hogy a fenntartó és a 
színház kecskeméti kapcsolata példamuta
tóvá válhat számos más vidéki színház 
számára, ahol folyamatos viták után, tete
mes összegekkel kellett évad közben pó
tolni a működés költségeit.

- A színházi program a nagyszínházi-, 
kamaraszínházi és az üzemházi előadások 
számával és eltérő műfajával kedvezően 
alakult. Ezekben a színházi egységekben 
sok műsorterven kívüli színházi-, zenés-, 
jótékonysági produkció valósult meg, nö
velve a város kulturális kínálatát. Ön kez
deményezte a programok megvalósulását, 
vagy mások igényét ismerve játszóhelyet 
biztosított az intézményben?

- Az idén hat nagyszínházi bemutatónk 
volt, és ebből kettőt készen vettünk át. 
Ezeket mi nem minősítjük vendégjáték
nak, mert a produkciók szervesen kötőd
nek a kecskeméti színjátszáshoz. A veszp
rémi színészek közül, öten játszottak 
Kecskeméten, akik a Vándorfi által rende
zett darabban szerepeltek. Juronics Tamás 
Kortárs Balett Társulatának köszönhető, 
az évad hatodik bemutatója, Bartók Cso
dálatos mandarinja. Maga Juronics, három 
színházi előadásunk: a Tragédia, A beszé
lő köntös, és a Bánk bán koreografálásá
ban is részt vállalt.

A kamara-előadások bővítésével az volt 
a szándékunk, hogy színházként működ
jék kamaraszínház és az üzemszínház,

anna szereplésével, aki itt kezdte pályafu
tását. A Kecskeméthez kötődő színészek 
ismételt jelenléte legalább annyira fontos 
számunkra, mint a jelenlegi kecskeméti 
színészeké.

Azokat a produkciókat, melyeket jóté
konysági céllal vagy cégek kérésére a 
színházban valósulnak meg, készségesen 
segítem, ha egyeztetni tudom a színházi 
programokkal.

- A kamara-előadások címszerepére il
letve szerepére szerződtette Andorai Pé
tert, akit a közönség nagy rokonszenwel 
fogadott. Budapest közelsége és a szabad
úszó színészek bővülő száma nem tenné le
hetővé, hogy a jövőben több ismert szí
nészt hívjon meg egy-egy előadás szerepé
re?

- Az első perctől kezdve mondom, bár 
nem mindenkinek tetszik, hogy Andorai 
Péter, aki huszonöt évvel ezelőtt itt kezdte 
a pályáját és közben ismert filmsztárrá is 
vált, az ő jelenléte számomra éppen olyan 
fontos, mint a társulat bármelyik tagjáé a 
színházban. Básti Juli, aki a Tévedések 
vígjátékában szerepelt társulatunkkal elő
ször, a következő évadban a Makrancos 
hölgy címszerepét játssza. Meggyőződé
sem, hogy a kecskeméti közönség akkor 
jár jól, ha minél több vitathatatlanul tehet
séges színész játszik az egyes darabokban. 
Lux Ádám, Dömer György, Rubold Ödön 
is visszatérő szereplői a színháznak, és a 
kecskeméti előadásokhoz, mindenkor ta
lálunk magunk mellé, örömmel érkező 
„játszó társakat“.

- Ebben az évadban került bemutatásra 
Dávid Hirson: A bohóc című darabja, 
ahol fordítóként és rendezőként is jelzi 
a művet. Szakmai körökben ismert, a Szín
ház márciusi számában megjelent Hirson 
interjú, mely a darab fordításáról, a szín- 
reviteléről és a rendezői felfogásról tájé

koztatott. Hogyan értékelte a társulat 
Hirson megállapításait?

- Dávid Hirsonnak nagyon tetszett az 
előadás, és nagyon örült annak, hogy tíz 
év után idegen nyelven is megmutatkoz
hatott a darabbal, melynek ősbemutatója 
New Yorkban, az O' Neill Theatre-ben 
volt. Mi a huszonöt bérletes előadáson kí
vül, Sopronban, Budapesten és Szegeden 
játszottuk a darabot. Meghívást kaptunk 
ezzel a produkcióval a Pécsi Országos 
Színházi Találkozóra, ahová 250 darab kö

zül választott be hetet 
Forgách András. Komoly 
összegbe fogadtam volna, 
hogy a darab nem fog be
kerülni a „választottak14 
közé, de kellemes megle
petésként ért, hogy szere
pel a találkozón. A mű az 
élet alapkérdéseire keres 
választ, nevezetesen arra, 
hogy hogyan érdemes lé
tezni, hogyan érdemes 
„színházat csinálni11. De 
bármely közösségben, 
ahol nem dönthető el pon
tosan, hogy kik, milyen ér

téket képviselnek, ott a La béte-nek, A 
vadbaromnak az összes kérdése időszerű
vé válik. A darabban Epres Attilának ala
kítása, mindenképpen figyelemre méltó. 
Az előadásban az ország két jelentős ter
vezője: Székely László és Jánoskuti Már
ta, akik a Képzőművészeti Egyetem tan
székvezetői tanárai, olyan képi környeze
tet teremtettek, ami a világ bármelyik 
pontján megállná a helyét. Mindez mun
katársaim szakértelme nélkül nem való
sulhatott volna meg. A Hirson darabban 
gyönyörű a díszlet, gyönyörű a jelmez 
mégis számon kérik tőlünk, hogy a mű mi
ért nem szórakoztat, miért kell odafigyelni 
a történetre? Valóban figyelmet igényel, 
akár Babits „Jónás könyve11, vagy Arany 
János „Nagyidat cigányok11 című műve, de 
a gyerekeinket is az utóbbi szerzőkből 
érettségiztetjük.

- Kérem tájékoztasson, a következő évad 
nagyszínházi előadásairól!

- ígérem, hogy a Makrancos hölgy, vagy 
akár a Mágnás Miska és a Király meztelen 
előadásai után a nézők végre annak örül
hetnek hogy valami egészen mást látnak 
mint eddig. A „Carmina Burana-t“ na
gyobb társulattal, látványos balettként ko- 
reografálta Juronics Tamás, aki a darabban 
maga is szerepel. Shakespeare önmagáért 
beszél. „ A király meztelen11 elvben mese
játék, de azt remélem, hogy az Olivér-hez 
hasonlóan, a család minden korosztályát 
meg tudja érinteni. Ádám Tamás, Juronics 
koreográfiájával, három díszletben, zene
karral egészen más „Mágnás Miská“-t 
rendez, mint az üzemszínházi előadásai. 
Remélem, hogy a felsorolt művek mind az 
írott anyag, mind a megvalósítás okán iz
galmat keltenek és szórakoztatnak.

Lejegyezte: Daróczi Kiss Márta

még akkor is, ha ez komoly munkát és ál
dozatvállalást igényel a tár
sulat részéről, mivel a ki
szolgáló személyzet létszá
ma nem nőtt.

Az évad egyik legizgal
masabb fővárosi előadását 

Várszínházból hoztuk

Heltai Nándor

P i a r i s t á k

(tanárok, diákok)

A M A G Y A R  S Z Í N J Á T S Z Á S B A N

Egy gondolatébresztő könyvecske 
a színjátszásról, mint nevelési eszközről
A piaristák - a jezsuitákhoz hasonlóan - fölismerték a színjátszásban rejlő 

nevelési lehetőségeket. Ezért aztán Thália magyarországi követői között 
szerzeteseik, vagy iskoláikban tanult főrangok, polgárok szép számmal ta
lálhatók. Piarista diák volt Kelemen László, a kecskeméti kegyesrendi tano
dában pallérozódott a Szerélemhegyi néven elhíresült Liebenberg András, 
az első magyar színjátszó társaság zenei mindenese, Katona József, a Bánk 
bán szerzője. Az első magyar színházi szakkönyvet az előbb pesti, majd ka
locsai gimnáziumban tanító paptanár, Endrődy János írta 1793-ban. Emlé
küket ma is őrzi Kecskemét. Egykori piarista diáknak, Földváry Gábor al
ispánnak köszönhető az első pesti magyar színház megépítése. Igazgatósá
gát az a Bajza József vállalta, akinek több évig volt második otthona a ke
gyesrendiek pesti gimnáziuma. Aki a témával behatóbban kíván foglalkoz
ni, elolvashatja Heltai Nándor új könyvét, melynek címe: Piaristák (taná
rok, diákok) a magyar színjátszásban. A könyv tanulmányozása után némi 
nosztalgiával gondolunk az iskolai színjátszásra, mint nevelési eszközre, 
amely napjainkra teljesen kiszorult a ,, korszerű “ pedagógiából. Hol van 
már idő, pedagógus, aki heteket-hónapokat áldozna egy-egy darab betaní
tására, bemutatására? Pedig a gyerekek szívesen játszanak színházasdit, 
tessék csak gondolni a „ tátikák “ nagy sikerére! Nem ártana elgondolkodni 
a hagyományok felélesztésének lehetőségéről! Ha a jezsuiták, a piaristák 
alkalmazták a színjátszást, mint nevelési eszközt, talán mégsem kellene azt 
örökre süllyesztőben hagyn i... n.m.

A táncot nem hagyom abba!
A "Ki mit tud ?"- győztes világbaj

nok táncospár, Huszár Ildikó és Varga 
Attila neve Kecskeméten nemcsak el
söprő sikereik miatt ismert. Ok az ala
pítói az 1993-ban önálló egyesületként 
létrejött Grapevine Táncklubnak. A 
Nagy J és OOSTVOGELS Kft, a 
Birizdó Kft és a Gál-Üveg Bt anyagi 
támogatásával működő tánccsoport 
neve szőlőindát jelent, amely valójá
ban egy keresztlépéses tánclépés elne
vezése. Valószínű, hogy az alapítók 
nem is sejtik: a szó másodlagos jelenté
sében "szájról szájra terjedő hírt" je
lent, bár a valójában tíz éves fennállá
sát ünneplő Grapevine - gyerekek, szü
lők, táncosok - a szakma és közönség 
igen széles körében aratott osztatlan 
elismerést.

Huszár Ildikót, a
mára már házaspár 
táncduó női tagját a 
Szent Imre Általános 
Iskolában, tevékeny
ségük helyszínén 
érem el, s két táncóra 
közben a tánciskola 
pontos felállásáról 
faggatom:

- A Grapevine Táncklub mellett párhuza
mosan működik a Grapevine Tánciskola, 
amely voltaképp a klubban táncolok után
pótlását biztosítja. A tánciskola legjobbja- 
iból válogatjuk a már fellépéseket is válla
ló Táncklub tagjait. A klubban két korosz
tályi csoport működik. A 6-14 éves korú 
gyerekek képzését én tartom, az ennél idő
sebbek pedig a felnőttklubban férjem, Var
ga Attila szakmai irányításával dolgoznak. 
Meg kell osztani az erőinket, hiszen négy 
gyermekünk nevelése szülőszerepben is 
leköt bennünket. Ez a családi szerep a 
munkában is erősíti a tanítványaink iránt 
érzett felelősséget. Jó érzés tudni, hogy 
nem egy saját nevelésű táncosunk ér el fo
lyamatosan nagyon szép sikereket. Min
den lehetőségük megvan, hogy profi tán
cosokká váljanak. A tánciskola munkájába 
besegítő tánctanárok is a mi neveléseink, 
de büszkék vagyunk azokra a tanítványa
inkra is, akik önálló tánccsoportot alakítva 
folytatják munkájukat. Érsek Mónika pél
dául 13 éves kora óta volt a tanítványom, 
jelenleg a Sárga-pillangók tánccsoport ve
zetője, aki maga is együtt táncol( tanítvá
nyaival. Nagyon érdekes, szinte az első

nénk kihozni a maximumot: aktív táncos
ként is próbáljuk karrierünket építeni.

- Szokatlan, hogy két fiatal, diplomás 
tánctanár szinte azonnal iskolát is alapít. 
Volt-e szakmai példaképük?

- Én Jeszenszky Endre balettmester tanít
ványa voltam. Azt adom át ma is, amit tő
le kaptam. Férjemmel közös példaképünk 
pedig az évek óta Amerikában táncoló 
orosz balettművész, Michael Barisnyikov. 
Ő a klasszikus balett mesteri közvetítésén 
túl más szerepkörökben is magával ragadó 
táncos. Máig lenyűgöz a tánc ilyen mérté
kű, válogatás nélküli szeretete és az a hi
hetetlen sokrétű technikai tudás, amit ő 
képvisel. Ezt a fajta belső késztetést, a 
tánc ősi, igazi szeretetét szeretnénk átadni 
mi is a tanítványainknak. Folyamatosan 
próbáljuk kialakítani azt, hogy a mozgás 
életük részévé, létszükségletükké váljon. 
Hiszen ez az alapja nemcsak a mai, hanem 
majdani jó közérzetüknek is. Egy jó táncos 
vérében van az az igény, hogy később civil 
felnőttként vagy családanyaként is odafi
gyeljen az alakjára, gyerekei és az egész 
család mozgásigényére.

A húszéves Szabó Zsuzsi és bátyja, Sza
bó Zoltán 1994 óta táncol a Grapevine- 
ban. Legutóbb a Kultúrával a Nyugat Ka
pujában nemzeti fesztivál Bács-Kiskun 
megyei gálaműsorán láthattuk őket a Ka
tona József Színházban. Flintstones című 
akrobatikus táncuk sokak számára emlé
kezetes marad.

- A koreográfia megtervezésében és a 
technikai kivitelezésben is nagy segítséget 
kaptunk tánctanárainktól - mondja Zsuzsi. 
- Mindig Varga Attila vágja össze számító
gépen a zenei anyagot. Az eredeti változa
tot még a mozdulatsort (pl. kidobást, eme
lést, pörgést) hatásosabbá tevő hang- 
effektekkel is gazdagítja. Ennél a számnál 
az avatatlan néző számára is nyilvánvaló, 
hogy nemcsak egy egyszerű táncról van 
szó. Ahhoz, hogy ilyen produkció létrejö
hessen, rengeteget kell dolgozni. Alapozó 
és erősítő edzések kísérik minden esetben 
a konkrét tánctanulást. Talán ezért is hív
juk tánctanárainkat inkább edzőinknek.

- Van-e olyan táncelem, amit nagyon ne
hezen sikerült megtanulnod?

- Minden táncos próbája a balettből is is
mert spárga a levegőben: a magyaros ej
tésmóddal rögzült szakszóval gran- 
zsötéként ismert táncelem. Nagyon büszke 
vagyok rá, hogy sikerült megtanulnom.

órától jelentkező sajátossága a tánctanu
lásnak az, hogy azonnal mindenki tanítani 
is akarja. Már az első lépéseket is módsze
resen mutatják osztálytársaiknak a táncot 
tanuló gyerekek, s ez a késztetés később 
sem csökken. Nagyon lelkesek, nagyon 
ügyesek az idejáró gyerekek.

- Milyen táncokat tanítanak?
- Fő profilunk a show-tánc. A nagyon 

népszerű akrobatikus show és egyéb 
show-formációk mellett más divattáncokat 
is szívesen tanítunk, mint például a lindi 
hop, a hip hop, a rocky, a jazz, step, a 
disco-tánc, stb.. Annakidején Németor
szágban láttunk egykori nagy táncosok ál
tal irányított és nagyon jól kiépült magán 
tánciskola-rendszert. Ez a mi esetünkben 
még azért várat magára, mert most, amíg 
fiatalok vagyunk, magunkból is szeret

- Mi az a plusz, amit még a táncnak kö
szönhetsz?

- Mi, a táncklub tagjai rengeteget járunk 
különböző fellépésekre. Gyakori résztve
vői vagyunk báláknak, iskolai és munka
helyi ünnepi rendezvényeknek is. Jó érzés, 
hogy hívnak, szeretnek bennünket. A taps, 
a közönség rokonszenve, a sok kedves is
meretség, a hosszú évek óta tartó 
táncosbarátságok mellett külön öröm, ha 
egy-egy szereplés során személyesen is ta
lálkozhatunk a szakma elismert nagyjai- 
val. Bátyám - úgy tűnik - már eldöntötte, 
hogy élethivatásának választja a táncot. Én 
egyelőre csak azt tudom, bárhol tanulok 
tovább, s később is bárhová vet a sors, a 
táncot nem hagyom abba.

írta: 
Kada Erika



BARÁTOK KÖZT
A magyar kulturális élet egyik jellem

zője, hogy hiába játszik valaki jobbnál 
jobb szerepeket egy vidéki színházban, 
a széles nagyközönség csak akkor isme
ri meg, ha a televízióban egy népszerű 
sorozat sztárja. Halász Gábor a Bará
tok közt Hoffer Misije is a Szegedi 
Nemzeti Színház ifjú titánja volt, ami
kor szereplőnek választották az akkor 
induló sorozatba. A Főiskolai Napok 
keretében hívták meg a Kecskeméti Fő
iskola Tanítóképző Karának hallgatói 
egy baráti beszélgetésre. Halász Gábor 
közvetlensége, csip
kelődő humora min
denki számára meg
nyerő volt. Nem vé
letlen tehát, hogy a 
napi sorozat egyik 
főszereplője orszá
gos közkedveltség
nek örvend.

Milyen indíttatásból 
választottad a színészi 
pályát?

Gyermekkoromban 
arról ábrándoztam, 
hogy vagy színész le
szek, vagy mozdony- 
vezető. Volt még egy 
másik buta ötletem is, 
hogy popsztár leszek.
Akkoriban még nem 
voltak fiúegyüttesek a próbálkozás szint
jén sem. Úgy készültem a popénekes pá
lyára, hogy édesanyám lakkos flakonjaira 
fonalat kötöttem, ez jelképezte a mikro
font, és énekeltem. Mindaddig, míg egy
szer rám nyitottak. Na, azóta sem szere
tem, ha kényes szituációkban rám nyit
nak. A popzenész dolog szép lassan leko
pott, a színészet pedig túlságosan is elér
hetetlennek tűnt. így hát felvételiztem a 
Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola 
és Gimnáziumba, felvettek gépésznek. 
Második osztályos koromban versíró és 
versmondó versenyt hirdettek, s mind a 
kettőt megnyertem. A tanáraim is örültek, 
hogy a fiúosztályban találtak végre vala
kit, aki majd az ünnepségen szaval. A 
versmondó sikereken felbuzdulva jelent
keztem statisztának a Szegedi Nemzeti 
Színházba. Ruszt József, a kiváló rendező, 
egy próba után azt mondta, hogy mivel 
olyan lelkes statiszta vagyok a következő 
darabjában rám bíz egy szót. Az első szín
padi szerepem tehát egyetlen szó volt. Az
tán már kaptam egy mondatot is. Teljesen 
„alulról44 kerültem fel a világot jelentő 
deszkákra. Végül kaptam egy ösztöndíjat. 
Akkoriban olyan színészképzés volt, ami 
ma már nem létezik. A Színház- és Film- 
művészeti Főiskolán kívül négy évente ki
választottak egy nemzeti színházat, ahol 
színészképzés folyt. 1997-ben színészi 
oklevelet kaptam. A szegedi évek boldog 
évek voltak, a kitartásomnak is sokat kö
szönhettem és a segítőkész kollégáknak 
is.

A népszerűséget a Barátok közt főszere
pe hozta meg neked. Hogyan kerültél a 
sorozatba?

A Szegedi Nemzeti Szinház próbatáblá
ján kinn függött egy jelentéktelen, fény
másolt, faxon érkezett felhívás, hogy sze
replőket keresnek egy készülő magyar so
rozatba. Anélkül, hogy beadtam volna a 
jelentkezésemet már mindenki lebeszélt a 
dologról, mert úgy vélték, hogy Magyar- 
országon egy ilyen vállalkozás teljesen 
kudarcra ítéltetett. Én mégis küldtem egy 
fényképet a szakmai önéletrajzzal. Na
gyon kedvesen válaszoltak, s kértek, hogy 
egy jobb fénykép elkészítése céljából 
utazzak fel Budapestre, a stúdióba.

Több próbafelvételt készítettek velem, 
megfeleltem, a Hoffer családból legelő
ször én kerültem a sorozatba. Az „apá- 
mat“ is nagyon keresték, s mivel egy 
szangvinikus karakterre volt szükség, a 
próbafelvételeken Magyarország legna
gyobb kezű, erős férfiszínészei végigpo
foztak. ( Talán emlékeznek még rá, hogy a 
film Hoffer Misi felpofozásával indult.) 
Végül Körtvélyesi Zsolt személyében 
megtalálták az „ ideális apát“, aki a próba 
során akkora pofont adott, hogy a szom
széd díszletig vágódtam. Egy napig csön
gött a fülem. Életemben ekkora pofont

nem kaptam, persze Körtvélyesi több 
éven keresztül öttusázott, tehát formában 
volt. Egyébként vele baráti viszonyban is 
vagyok. Pedig a mindennapokban is in
gerlékeny ember, de éppen ezért olyan 
emberi.

Hogyan készülnek ezek a szappanope
rák?

Nem szeretem ezt a kifejezést, Magyar- 
országon ennek pejoratív kicsengése van. 
Beszélhetünk minőségről, s úgy gondo
lom a sorozatokat tekintve a Barátok közt 
színvonalas, főleg a mexicoi, venezuelai 

sorozatokhoz viszo
nyítva. Ez azért lehet
séges, mert itthon ki
váló színészeket lehet 
megnyerni egy ilyen 
munkára. Más orszá
gokban külön kategó
ria a színházi színész, 
a filmszínész és a so
rozatszínész. A forga
tókönyvet elolvasom, 
megtanulom a szere
pemet, teljesen ha
gyományos techniká
val készülök fel a sze
repre.

Hogyan viszonyul
nak hozzád a nézők?

Van kellemes és kel
lemetlen oldala is. A 

kellemes oldal nem olyan látványos. Min
dig szerettem az embereket figyelni, sétál
ni. Ma már ez egyre nehezebben kivitelez
hető. Néha úgy tűnik, mindenki ezt a so
rozatot nézi. Inkább házibulikba járok, 
mert ha nyilvános helyre elmennék, akkor 
a szórakozásnak füccs lenne, mert az este 
is a sorozatról szólna. Én pedig sokszor 
szeretnék civilként mulatni.

Mennyire azonosítanak az emberek Mi
si figurájával?

Régen az anyukák, amikor a játszótéren 
odaszaladtak hozzám a gyerekek azt 
mondták: „látod, a Misi mindig szót fo
gad!" Ma már nem örülnek annyira, ha 
odaszaladnak hozzám... Ezt természete
sen csak viccből mondtam. Inkább pozitív 
megnyilvánulásokat érzek. Road Show- 
kon nagy tapsot, szeretet kapok. A fiata
lok, akik elzárkóznak attól, hogy a meleg 
világról beszéljenek, díjazzák azt a me
részséget, ahogyan a sorozat alkotói keze
lik ezt a témát.

Milyen szakmai előnyöd származik a 
sorozatból?

Talán később hozza meg a hozzáfűzött 
reményeket. A szakma kissé fenntartással 
fogad időnként. Azok a kollégák nem elő
ítéletesek velem szemben, akik a sorozat 
előtti szakmai életem segítői, támogatói 
voltak.

Milyen más foglalkoztatottságod van 
még?

Játszottam a Jászai Mari Színházban, 
Tatabányán. Ennek a színháznak az igaz
gatója Zubomyák Zoltán volt, aki most 
egy színházteremtő, színházalapító vállal
kozásba fogott. Bízom abban, hogy ebben 
a dologban én is részt vehetek majd, s ké
pességeimmel hozzájárulhatok egy új 
színház megalapításához.

Milyen lehetőségek vannak ma egy új 
társulat megalapítására?

Nagyon sok minden nem a színházi em
berektől függ, hanem a gazdasági szakem
berektől és a politikusoktól. Nagyon ne
héz lehet, de Zubomyák Zoltánnak van 
ebben tapasztalata.

Alföldi fiú  vagy, s mégis a hegymászás 
az egyik hobbid.

A Bükkbe járok, ha van időm. Veszélyes 
a hegymászás, legalábbis a lefelé menetel 
főleg, ha esős az idő. A televízióban lát
tam egy műsort, s felhívtam egy bükki fa
lu polgármesterét, hogy szeretnék ott egy 
erdészházat bérelni. A főerdésszel is sike
rült beszélnem, s mindenben a segítsé
gemre voltak.

Mit szeretnél elérni pályádon? Mi a 
fontos neked?

Az ideális az lenne, hogy ha egészséges 
rend alakulna ki a színészek életében: egy 
nagy játékfilm, s három szinházi szerep. 
Szeretnék még egy kis házat, ahol boldo
gan élhetek...

Lejegyezte: Tajti István

Gyékényfigurák
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely épületében Csoda- 

fiú-szarvas címmel volt látható az a kiállítás, ahol Nagy Mária és 
Vidák István iparművészek növényi szárakból és levelekből fo
nott állat- és emberalakjait mutatták be. Vidák Istvánnal a ren
dezvény hatásáról, a kézműves munka hasznosításának a lehető
ségeiről váltottunk szót, a számvetés, a népszerűsítés szándéká
val. Milyennek ítéli meg a kiállítás fogadtatását?

- Ez az időpont nem a leglátogatottabb időszaka a múzeumnak. Ha 
ismét megrendezném a kiállítást, akkor pontosan kidolgoznám, hogy 
a nyitva tartás minden napján kik lennének azok az emberek, akiket 
meghívok. A velük való beszélgetésből megfogalmazódnának azok 
az új ötletek, amelyeket hasznosíthatnék. A kiállítás minden napján 
itt kellett volna lennem, mert hiányoznak a közvetlen benyomások.

- Látom, hogy az intézmény gazdag programjában a sárkány
építés, a táncházi és az árnyékszínházi foglalkozások, agyag- és 
textiljátékok készítése szerepel, de a látogatók csak két alkalom
mal ismerkedhettek meg a gyékényhajtogatás technikájával. Mi 
volt ennek az oka?

- Igaz, én csak két napot vállaltam, de a Szórakaténusz munkatár
sai az összes hétvégeken tartottak műhely-foglalkozásokat. Nem sza
bad leállítani azokat a foglalkozásokat, melyekre rendszeresen járnak 
a gyerekek. Ez a kiállítás az intézmény egyik kiegészítő programja 
volt, és a gyerekekkel, a felnőttekkel elfoglaltságuk miatt csak a hét
végeken lehet találkozni.

- Amikor a gyékényfonás eredetéről kívántam tájékozódni, ak
kor csak a gyékényszövésről találtam anyagot. Hazánkon kívül 
melyik országban lelhető fel ez a technika?

- Könyvekből ismerjük, hogy Mexico területén él egy indián törzs, 
melynek tagjai a kosárkötés mellett lapos és térbeli hajtogatásokat 
készítenek gyermekeiknek. Képeket csinálnak, melyek lakhelyük fa
lát díszítik és az asszonyok a piacon árusítják a figurák egy részét. Mi 
pedig ezelőtt húsz esztendeje egy japán játékon fedeztünk fel egy fo
nott szarvas figurát, és elkészítésének titkát két nap alatt sikerült 
megfejtenünk. A kiállításon szerepeltettük ezt az "ős-figurát", mely
nek a megteremtése volt az elindítója a gyékényfonásunknak.

- A Nagy-Vidák pár a Magyarországon fellelhető anyagok fel- 
használásával mikor kezdte el a többi figura kialakítását?

- Mi kosárkötők vagyunk, és tíz esztendeje a foglalkozások részt
vevőinek gépiesen megtanítottunk a japán könyvből megfejtett 
szarvasfigurát. Elmondtuk, hogy jobbra, vagy balra hajtsák a szála
kat, bár ezzel a tanítási móddal sem a diákok, sem mi nem hoztunk 
létre semmi újat, de mindenki boldog volt. Nagy meglepetést oko
zott, hogy megmozdult a képzelőerőnk, és sikerült olyan figurákat 
létrehozni, amelyek újak és felismerhetők voltak, és ebből állítottunk 
ki most 250 munkát.

- Ezen a. kiállításon az állat- és emberfigurák mellett többalakos 
figurákkal történetek is leolvashatók. A képzelőerő mellett mi
lyen technika elsajátítása vált szükségessé ahhoz, hogy ez a hatás 
létrejöjjön?

- A fonás és a kötés és ez nem volt idegen számunkra. Erdélyben 
Mezőfelén és Taccson még ma is készítenek gyékényből bevásárló 
szatyrokat az ott élő asszonyok. így nem kell az embereknek elma
gyarázni, hogy mi a gyékény és magában a szatyorban benne rejle
nek azok a munkafogások, amit mi is alkalmazunk.

- Magyarországon felkeresték azokat a műhelyeket, ahol a gyé
kényfonást alkalmazzák?

- Még nem, de gondoltam arra, hogy fél éven belül felkeresem azo
kat a településeket, ahol még ötven éve mindenki ebből élt. Elviszem 
az általam készített játékokat vagy képeket és lelkesítem őket arra, 
hogy foglalkozzanak ezzel a tárgyformálással, még ha nem is látják 
tisztán, hogy hová vezet ez az út.

- Fogalmazhatok úgy, hogy a három-négy- és többszálas fonási 
technikának az alkalmazásával szép tárgyakat lehet létrehozni, 
de a hasznosítás módját nem kellene meghatározni, hogy az em
berek megtanulják a gyékényfonást?

- A kiállítás ideje alatt az emberek azt gondolták, hogy ezeket a 
tárgyakat gyerekek csinálták. De ezek felnőttek munkái. A legegy
szerűbb figurákat a gyerekek is elkészíthetik, de a felnőttek közül 
csak az igazán ügyesek tudják a bonyolultabb tárgyakat létrehozni. 
Engem igazán az érdekel, hogy a felnőttek érdeklődését hogyan for
díthatnám a gyékényfonás felé? Nekem az a célom, hogy a gyerekek 
úgy alkalmazzák a gyékényfonást, mint a rajzolást. Szeretném, ha az 
önkifejezés egyik eszközévé válna, úgy, hogy a gyerek a ceruza he
lyett négy szál gyékényt vesz a kezébe és figurákat hoz létre. Re
ménykedem, hogy az alkotó hajlamú emberek megkísérlik a fonás 
alkalmazását.

- A kiállított tárgyak sík figurák, melyek jellegzetes karakterje
gyeket hordoznak, mozdulatokat fejeznek ki. A fantázia és a 
technika birtokában a térbeli figurák mikor születhetnek meg?

- Tápén él egy Gizella nevű asszony, aki szobrokat készít gyé
kényből és a karácsonyi iparművészeti vásárokon el is adja azokat. 
Én azért nem mozdultam a térbeli változat felé, mert síkbeli megfor
málásban még nagyon sok lehetőséget érzek, és lehet: több évre van 
szükségem, hogy ennek minden formáját kiaknázzam és megismer
jem.

- A gyékényen kívül milyen növényi anyagokat használnak fel?
- A Magyarországon élő emberek, ha kimennek a vízpartra, akkor 

megtalálják a kákát, ami a hagymára emlékeztető zöld, egyenes nö
vény, mellette felfedezheti a gyékényt, amelyet a barna, hosszú bu
zogányáról lehet felismerni. Itt tenyészik a nád, a szittyó és a sás, 
mely vékony, lapos íüféle. Ezek a legfontosabb alapanyagok, de a 
gabonaszalmák is jól hasznosíthatók, és számos országban fellelhe
tők. A északi térfélen a nyírfakéreg, majd dél felé haladva a hársfa, 
akácfa háncskérge mellett a pálmalevél is felhasználható. Az egész 
világon szeretném népszerűsíteni ezt az eljárást, és ehhez az is szük
séges, hogy mindenki ismerje a saját vidékén található alapanyago
kat.

- Milyen eszközökre van szükség az anyagok megmunkálásá
hoz, és hogyan lehet kihasítani a természetből ezeket a növénye
ket úgy, hogy formálhatóvá váljanak?

- Egy éles bicskával, a mocsárból kinyisszanthatók a nádlevelek, 
amelyen három kis pontot látunk. A régi magyar emberek azt szamár
harapásnak nevezték. Bibliai történetre hivatkozva azt mesélték, 
hogy amikor Krisztus menekült a szamárháton ülő Máriával, akkor 
az éhes szamár beleharapott a nádba, és örökül hagyta három fogá
nak a nyomát. Legszívesebben mocsaras vidéken szeretném tanítani 
a gyékényfonást, vagy egy botanikus kertben, mert úgy érzem, ott 
tudnám a leggyorsabban megismertetni az emberekkel a növényeket 
és a feldolgozás szabályait, mert ott élményszerűvé válna. Frissen 
vágott növényekkel a legjobb dolgozni, bár szárítás, tárolás után be
áztatva is jól formálhatók a növények.

- A kiállításon szerepel nyolc kiadvány, melyek a technikák is
métléses leírását tartalmazza, nem lenne szerencsésebb egy fü
zetben népszerűsíteni a gyékényfonás technikáját?

Ez igaz, de én megfogadtam Csete György tanácsát, aki azt mond
ta: az alkotással egy időben a dokumentumokat is el kell készíteni. 
Huszonhárom évesen azt gondoltam, hogy fölösleges például két kis 
mozdulatot rögzíteni és megmagyarázni, hogy mit, mért csináltam7 
Ma tudom, hogy amikor az emberek átveszik a módszereket és to
vábbadják, elfeledkeznek arról, hogy kiktől kapták az ismereteket, 
Ezzel a kiállítással és az itt szereplő módszertani füzetekkel ismertté 
válik, hogy kik, mikor tették ismertté a gyékényfonást Magyarorszá
gon.

- Milyen tervei vannak a gyékényfonás népszerűsítésére?
- A kiállítás egyik tárlójában hátulról megvilágított figurák látha

tók, melyek a báb-ámyjáték lehetőségét sejtetik. Kiss Ritáék, a pécsi 
bábcsoport tagjai vállalkoztak is a tárgyak életre keltésére. Akarat és 
képzelőerő határozza meg a továbblépés lehetőségét.

- Miért rendezte át a megnyitás után a kiállítást?
- Azért, mert időrendben volt az anyag kirakva a nyolc füzet tartal

ma szerint. Két nap múlva meg alig vártam, hogy kiemeljem az álla
tokat, a huszárokat, a zenészeket, a virágokat, a tengerpartot...

- A kiállításon elhelyezett ,,kívánság-láda“ tartalmát is megis
merhetjük?

- Igen, bár én kiszedtem a kérdésekre adott válaszok javát, körülbe
lül százhúszat, itt van a maradék ötven. Ezek az óvónők írásai és 
gyermekrajzok. A nők jellemző vonása, hogy gyorsan össze tudják 
kapcsolni a látottakat saját ötleteikkel. Én kiraktam 250 munkát, és 
az volt az érzésem, hogy kevés összefüggés van a tárgyak között, 
kértem, hogy írják le, miként hasznosítanák a kiállítás anyagát mun
kájuk során, és hogyan rendeznék át, hogy más-más történet eleve
nedjék meg a szemük előtt.

Az új anyag megismerése, a megmunkálási technikák megte
remtése felveti a hasznosítás lehetőségét. Ismerve a Nagy-Vidák 
pár vállalkozó kedvét, lehetséges, hogy a nemeztáborok tapaszta
latai után talán egy gyékényfonó-tábor megszervezését is fontol
gatják.

Lejegyezte: 
Daróczi Kiss Márta

Marosvásárhelyen is sikert aratott az Illyés Kinga CD
Illyés Kinga Útravaló című CD-jének 

marosvásárhelyi bemutatóján Csegzi 
Sándor és Fodor Imre alpolgármester, 
valamint Szeberényi Gyula Tamás, 
Kecskemét önkormányzatának képviselő
je köszöntötte a művésznőt. A lemez meg
jelenésének kapcsán a marosvásárhelyi al
polgármesterek a testvérvárosi együttmű
ködés eredményességét hangsúlyozták, 
hisz a dupla CD-t, a kazettákat, s a szö
vegkönyvet, amely Csoóri Sándor kö
szöntőjét és Görömbei András elemző ta
nulmányát tartalmazza, a kecskeméti 
Konzervatív Polgári Kör illetve a Kecske- 
mét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület 
adta ki az anyaországi Országos Rádió és

Televízió testület támogatásával. A hang- 
felvételek a Marosvásárhelyi Rádió stúdi
ójában készültek, a lemezborítót kecske
méti fotóművész, Baghet Iskander ter
vezte.

Kérdésre, hogy miért a cím, Illyés Kinga 
elmondta, hogy egy lakatlan szigetre az 
erdélyi költők versei közül a lemezen sze
replő költeményeket vinné magával, s 
ugyanakkor a több évtizedes tapasztalata
it is szeremé továbbadni a vízcsepp opti
mizmusával, amely szerint ebben a hatal
mas világban a pici halk hangok többet je
lenthetnek a bömbölő reklámoknál.

Arról, hogy abban az időben, amikor 
nem akarták hozzánk engedni a szavakat,

az emberi szenvedés szívhangjait hogyan 
közvetítette számunkra Illyés Kinga, és 
hogyan tanított meg az ár ellen úszni, Ko
vács Levente vallott, akinek kérdései nyo
mán kirajzolódott a művésznő pályája a 
sötét kultúrházakban, de nagy írók és lel
kes közönség társaságában töltött kezde
tektől, a bel- és külföldi sikeres szereplé
sekig s a Széchenyi- díjig vezető elismeré
sig. Ezt tükrözi a kecskeméti bemutatón 
jelen levő államelnök levele is, aki többek 
között a "derűs teremtő erőt" és a "hites 
elkötelezettséget" emelte ki Illyés Kinga 
művészetéből.

(Bodolay Györgyi írásából, amely a ma
rosvásárhelyi Népújságban jelent meg.)



ECSKEMETI
FŐISKOLA

Ünnepélyes tanévzárás
A karok megállapodása szerint minden 

évben azon a karon rendezik az 
intézményi Tanévzáró (Diplomaosztó) 
Ünnepi Tanácsülést, amelyik a Pedagógus 
Nap alkalmából tartott megemlékezést 
szervezi. Ebben az évben a Tanítóképző 
Főiskolai Kar végzős hallgatói vehetik át 
oklevelüket a június 15-én tartandó 
rendezvényen, amelynek helyszíne a 
Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának 
nagyelőadójában lesz. Az eseményen az 
Oktatási Minisztérium képviseletében 
részt vesz Kiss Ádám helyettes 
államtitkár, s ekkor kerül sor az 
intézményi szintű kitüntetések, 
elismerések átadására is.

Dr. Szabó András, a Műszaki Főiskolai 
Kar kari főigazgatója a Kecskeméti 
Főiskola Aranygyűrűje; Vasvári Károly 
vezető testnevelő tanár, Tromler Károlyné 
főigazgatói hivatalvezető és Smuta Attila 
tanszékvezető főiskolai docens pedig a 
Kecskeméti Főiskoláért kitüntetést 
vehetik át. Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem kitüntetést kap dr. Bodóczky 
Lászlóné tanszékvezető főiskolai docens, 
dr. Sohajda Imréné főiskolai adjunktus és 
Tóth Imréné óvónő.

Az oktatási miniszter a Magyar 
Felsőoktatásért Emlékérem kitüntetést 
adományozta Lipócziné dr. Csabai 
Sarolta tanszékvezető főiskolai tanár 
részére.

Vizsgaidőszak...
Aki mostanában téved be a Főiskola 

valamelyik telephelyére, az a szokásostól 
eltérő, öltönyös, fehér blúzos diákokkal 
találkozhat, akik jegyzeteket, sűrűn teleírt 
papírlapokat és egy kis fekete köny
vecskét, a leckekönyvet szorongatnak a 
kezükben, idegesen üldögélnek vagy 
éppen járkálnak a folyosón, definíciókat, 
képleteket mormolnak, bele-bele la
poznak irományaikba. Beköszöntött a 
vizsgák ideje. Egy időre vége a buliknak, 
kari hallgatói rendezvényeknek, fel
szabadult játékoknak. A megérdemelt 
pihenésig még több megmérettetés van 
hátra. Persze a tanárok sem unatkoznak. 
Némelyeknek több száz dolgozatot, 
tesztet kell javítania, mások nap mint nap 
több tucat szóbeli vizsgát értékelnek. S 
mindezt még adminisztrálni is kell, s 
mellesleg elő kell készíteni a következő 
tanévet.

Tudományos hírek
A Kertészeti Főiskolai Karon Tudo

mányos Diákköri Konferenciát rendeztek 
a kar hallgatói közreműködésével, a 
Műszaki Főiskolai Kar megjelentette a 
GAMF Közleményei XVI. kötetét, mely a 
2000. év tudományos termését összegzi 
11 tanulmánnyal. A Tanítóképző 
Főiskolai Kar Idegennyelvi és Irodalmi 
Tanszéke nemzetközi konferenciát rendez 
"A kisiskoláskori idegennyelv-oktatás 
dimenziói" címmel június 1-én.

Hagyományteremtő
iskola

Több éves hagyományra tekint 
vissza a Mátyás Király Általános 
Iskola több kulturális rendezvénye. 
Májusban az "Éneklő Ifjúság Nap
ján" több mint tucatnyi kecskemé
ti általános iskola és egy kalocsai 
vendég kórus lépett föl nagy 
sikerrel, többek között olyan neves 
zsűritagok előtt is, mint Lukin 
László karnagy.

Szintén ők adtak otthont a "Bács- 
Kiskun megye mezőgazdasága di
ákszemmel" megyei rajzkiállítás 
díjátadással egybekötött megnyitó
jának is, melyet a Kiskunsági Nem
zeti Park alapítványával és a 
Hankovszky Zsigmond Természet- 
védelmi Oktató Központtal ren
deztek. Jelen volt és köszöntötte az 
egybegyűlteket Ivanics István or
szággyűlési képviselő is._________ J
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Igaz barátságok születtek

Kecskeméten és Marosvásárhe
lyen a résztvevő diákokat, felké
szítő tanáraikat és az érintett szü
lőket is ideszámítva, legalább ez
ren voltak valamilyen formában 
közreműködői és segítői annak a 
jó féléves vetélkedő sorozatnak, 
amelynek révén a két testvérvá
ros vetélkedőjére benevezett csa- H  
patok egymás történelmi, kulturális és 
egyéb emlékeivel, valamint jelenével is
merkedtek.

A legjobb hat kecskeméti csapat ma
rosvásárhelyi döntője után az ottaniak 
érkeztek hozzánk három napra, hogy 
közvetlenül is ismerkedjenek városunk
kal, részt vegyenek az Ifjúsági Otthon
ban a számukra szervezett döntőn, majd 
egy különlegesen szép élményt nyújtó 
budapesti autóbuszos - benne parlamen
ti, nemzeti múzeumi és bazilikái látoga
tás -, azután pedig szentendrei hajókirán
dulás élményeivel gazdagodva fejezték 
be a programot. A szervező Ifjúsági Ott
hon, a Kecskemét-Marosvásárhely Bará
ti Kör Egyesület, a Katona József Me
gyei Könyvtár és a feladatokat hónapo
kon keresztül ismertető Köztér újság öt
lete nem valósulhatott volna meg ilyen 
kitűnően, ha a benevező két tucatnyi is-

Munkában a zsűri
kóla tanárai, a gyerekeket fogadó és ven
dégül látó szülők és más intézmények 
nem nyújtottak volna odaadó segítséget. 
Városunk Önkormányzata is nyújtott 
anyagi támogatást a 
sikeres lebonyolítás
hoz. A Városháza 
dísztermében dr.
Sárközy István alpol
gármester és Kerényi 
György, a Baráti Kör 
elnöke köszöntötte a 
vendégeket, majd a 
vendégek nevében 
Balás Árpád tanár úr 
mondott üdvözletei.

A csoporttal érkező 
Kilyén Ilka marosvásárhelyi színmű
vész az Otthon Mozi színpadán, majd az 
Újkollégium dísztermében zsúfolt te

„Igazi nyertesnek mondhatja 
magát mind a két csapat, amelyik 
részt vett az elődöntő nyertesei 
számára rendezett erdélyi kirán
duláson. A döntőn már mindenki, 
mint kedves ismerősét vagy barátját 
láthatta viszont a marosvásárhelyi 
pajtásokat. Jó volt Kecskemét utcáin 
együtt sétálni, a város szépségét 
együtt csodálni, jó  volt együtt 
vacsorázni, táncolni. “

Bíró Zsuzsa (Őszikék) 
Az egymást vendégül látó csapatok: 

Kertvárosi gyémántok -  Bűvös penna, 
Őszikék-Csaba Királyfi, Pálmák - Nyárád, 
Piaristák - Bolyai Unokái, Pro patria 
Csibészek, Vásárhelyisek -  Bernády.

remnyi közönség előtt adott külön
legesen szép és megható műsort ver
sekkel és énekkel a csángókról.

A marosvásárhelyi csoportot vezető 
Náznán B. Olga, aki a vetélkedő iga
zi ötletadója volt, megelégedéssel és 
szeretettel szólt a hazautazás pillana
taiban a mieink vendégszeretetéről és 

élményeikről, kiemelve Józsa Katalin, 
Csizmadia Ilona és Koleszár Márta 
odaadó szervező munkáját.

Hármas évforduló a Kadában

Varga Lászó tiszteletes úr megáldja a zászlót

Három fontos dátum jegyében telt el a 
Kada Elek Közgazdasági Szakközépis
kola 2000-2001-es tanéve. 1910-ben 
Kada Elek polgármester és Kossuth Fe
renc ipari és kereskedelmi miniszter tá
mogatásával megindulhatott az oktatás 
Kecskemét TH. jogú város Felsőkeres
kedelmi Iskolájában Hajnóczy Iván 
igazgatósága alatt. A sok helyszínen ok
tató intézményben sok ezer diák - köztük 
országosan ismert személyek - végeztek. 
A másik megemlékezésre okot adó dá
tum, hogy másfél évtizede 1985-ben egy 
ünnepség keretében vette fel az intéz
mény az alapító polgármester nevét. A 
harmadik jubileum pedig az, hogy a 
rendszerváltás után egy évtizede újjá
szerveződhetett a végzett diákok szövet
sége.

A lap hasábjain folyamatos tájékozta
tás történt a tanév korábbi rendezvénye
iről: a halottak napi megemlékezésről, a 
novemberi emlékünnepségről - dr. 
Matolcsy György gazdasági miniszter 
részvételével - és a jubileumi röplabdás 
találkozóról. A záró esemény május 4-én 
történt. Kada Elek 1852. május 2-i szüle
tésnapjára emlékezve iskolánk tanulói 
idézték Kada Elek munkásságát, gondo
latait, Reményik Sándor és Márai Sán
dor alkotásaival méltatták nagy egyéni
ségét. Dudás Ede, a Végzett Diákok 
Szövetsége elnöke - nekünk tanulóknak

csak Ede bácsi - és Dóry József orszá
gos hírű énekművész, díszelnök adták át 
iskolánknak a szövetség ajándékaként az 
új iskolazászlót, mely hűen képviseli - 
esztétikai szempontból is - nemzeti és is
kolai hagyományainkat. Zászlóanyai 
tisztség vállalásával dr. Szécsiné dr. 
Latkóczy Mónika tisztelte meg intéz
ményünket. A zászlót megáldották 
Jávorka Lajos katolikus plébános, dr. 
Sárkány Tibor evangélikus lelkész, és 
az* iskola volt diákja, Varga László re
formátus lelkész. Rendezvényünkön 
megjelentek dr. Szécsi Gábor polgár- 
mester és dr. Sárközy István alpolgár
mester urak, a város oktatásügyének ve

zetői, a társintézmények képviselői és 
számos öregdiákunk. Dr. Kecsésné Du
dás Erzsébet igazgatónő jubileumi 
arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, és gránit 
érettségi bizonyítványt adott át öregdi
ákjainknak, akik közül a legidősebb a 75 
éve érettségizett Szabó Pál volt.

Mi - a kadás diákok -, reméljük el tu
dunk érni olyan eredményeket, mint ők, 
és, hogy utódaink majd emlékezni fog
nak, és büszkék lesznek ránk is.

Ez ünnepi alkalomból jelent meg isko
lánk reprezentatív kivitelezésű jubileumi 
évkönyve Péczeli Józsefné igazgatóhe
lyettes szerkesztésében.

Oláh Edina

Marosvásárhelyi Napok -
Június utolsó hetében, pontosabban június 

27. és július 1. között rendezik meg idén a 
Marosvásárhelyi Napokat. Az időpont kivá
lasztását a polgármesteri hivatal szóvivője a 
múlt heti tanácsülésen úgy indokolta, hogy 
tekintettel voltak a diákokra, akik ekkor már 
túl lesznek a vizsgákon és felszabadultan 
tudnak szórakozni. A polgármesteri hivatal 
részéről már megalakult az a 16 személyből 
álló bizottság, amely Marius Pascan és Mar
ina Ciugudean irányítása alatt szervezi az 
idei rendezvénysorozatot. A kulturális- mű
vészeti események rendezéséhez a Nemzeti

Színház segítségét kérték, az intézmény pe
dig Cristache Nicolae színészt jelölte ki mint 
a szervezésért felelős személyt. A magyar 
társulat vezetősége még nem nevezett meg 
senkit, ez a következő napokban várható. A 
programtervezet-szerint június 27-én fogad
ják a külföldi küldöttségeket, és ekkor kerül 
sor a díszpolgári és a Pro Urbe-díjak átadá
sára. A hivatalos megnyitót másnap, június 
28-án tartják a Színház téren, ezt követően 
egy gazdasági jellegű kiállítás nyílik, vala
mint a várban szerveznek nyitóünnepséget. 
A következő két napban kulturális, sport-,

ötödszörre
szociális jellegű rendezvényekre kerül sor a 
várban és más helyszíneken, esténként sza
badtéri diszkóval. Az ünnepségsorozat július 
1-jén, vasárnap, tűzijátékkal zárul. Az V. 
Marosvásárhelyi Napok megrendezéséhez 
az önkormányzat több mint félmilliárd lejt 
irányozott elő a költségvetésben: 350 millió 
lejt a kulturális és szociális jellegű rendezvé
nyekre, 75 millió lejt a jó tanulmányi ered
ményeket elért tanulók díjazására, a sport-
rendezvényekre pedig 80 milliót.

Antali! Imola
(megjelent a mvh-i Népújságban)

Csillagnéző
Júniusban szinte végig kedvező konstellációkra 

lehet számítani, különösen a hónap elején, köze
pén és végén. A Plútó és a Mars azonban kitartóan 
tesz róla, hogy ne unatkozzunk. Telehold 6-án haj
nalban, harmadik negyed (kvadrát) 14-én, újhold 
21-én lesz. Ezek a napok igen alkalmasak partne
rünk életének megkeserítésére vagy a válás előké
szítésére. Ehhez huzamosan segédkezik az Urá
nusz és a Vénusz közötti diszharmonikus fény- 
szög, amely ráadásul még a szalmaláng kapcsola
tok kialakítására is kiváló, s megóvhat bennünket 
attól, hogy aranylakodalomra kelljen költenünk.

KOS. Ne húzódozzék, ha szomszédai, rokonai 
vagy testvérei hajba szeretnének kapni önnel. A 
konfliktusokat rendezni kell, egy visszatartott po
fon olyan, mint béreslegény tenyerében a sarjú 
tüske. Ha mégis jobban szereti az atlétikát, mint a 
küzdősportokat, akkor szaladjon el. Lényeg a győ
zelem.

BIKA. Nagyon alkalmas ez a hónap arra, hogy 
kitartását és makacsságát bizonyítsa. Ha van egy 
álma, ne adja fel a küzdelmet mindjárt a huszadik 
próbálkozás után, még akkor se, ha ez az álom 
nem vág egybe az Országimázs Központ elképze
léseivel. Szobrot kőből vagy fából faragjon, mert 
a bronzot ellopják.

IKREK. Nehéz hetek jönnek a vérbeli Ikrekre. 
Néha úgy gondolja majd, hogy személyiségi joga
iban sérül, mert partnere vagy nem hagyja szóhoz 
jutni, vagy az istennek sem akarja megérteni, amit 
mond. Eszébe ne jusson azonban, hogy saját ma
gát okolja a történtekért, ezt hagyja az olyan je- 
gyűekre, akik hajlamosabbak az önsanyargatásra.

RÁK. Ha rosszul szeretné érezni magát, járjon 
minél többet társaságba, és gondoskodjék róla, 
hogy egy percig se maradhasson egyedül. Kérje 
meg partnerét, hogy kedvenc könyveit dugja el, 
még véletlenül se olvasgasson éjszakákon át. S ha 
a kellemetlenségeket fokozni is kívánja, játsszon 
intrikust a munkahelyén.

OROSZLÁN. "Ments meg Uram a barátaimtól, 
az ellenségeimmel magam is elbánok." Ez az óko
ri mondás most önre is érvényes lehet. Minél in- 

J kább erőlteti, hogy akaratát érvényesítse a baráti 
| körben vagy munkacsoportjában, annál több el- 
| lenállásra számíthat. És ez jó, mert a konfliktusok 
| megoldásából sokat lehet tanulni.

SZŰZ. Munkahelyén dolgozzon annyit, 
I amennyit csak bír, és amennyit a kollégák már fer- 
I de szemmel néznek. Az sem árt, ha az orruk alá 

dörgöli, hogy helyettük kell elvégeznie a piszkos 
munkát. Odahaza forgassa fel a lakást, tegyen ren- 

| det, vagy ha az már van, akkor egy másik rendet. 
Szerezzen ezzel is örömet hozzátartozóinak.

MÉRLEG. Ha izgalmas hónapot szeretne, ak
kor árassza el környezetét mély bölcsességekkel, 
intse őket türelemre és szorgalomra. De ha ehhez 
nincs kedve, akkor fizessen be egy külföldi uta
zásra, s meglátja, mennyi kellemetlen kalandban 
lesz része. Egy kis szerencsével még az utazási 
iroda is tönkremegy közben, így megnyújthatja az 
élvezeteket.

SKORPIÓ. A főnixmadár öngyulladós változa
ta is képes poraiból újra meg újra feltámadni, csak 
mindig elfelejti, hogy milyen volt azelőtt. Ezen ér
demes elgondolkodnia, de ha Medárdkor sok eső 
esik, halassza el az újabb kísérletet, mert elégni 
sokkal jobb, mint havonta füstölögni, akár a 
matkói erdő.

NYILAS. Arról ábrándozik, hogy milyen jó len
ne most agglegénynek vagy vénlánynak lenni. 
Verje ki a fejéből, inkább érezze magát szeren
csésnek. A házasság nagyon jó dolog. Gondolja 
csak el: két ember vállvetve, közös erőfeszítéssel 
megoldja azokat a problémákat, amelyek a házas
ság nélkül nem léteznének.

BAK. Partnerével nagyon jól érzi magát, de et
től borongóssá válik a hangulata, mert jól tudja, 
hogy az életben a jó és a rossz egymást követi. Ön 
kissé pesszimista ugyan, de ennek a látásmódnak 
is megvan a haszna. Ha például élete párja elhatá
rozza, hogy épít egy hajót, ön nyomban hozzálát a 
mentőcsónakhoz. így egészítik ki egymást.

VÍZÖNTŐ. Ha gyermeke lelkivilágában már 
maradandó nyomokat hagytak pedagógiai célzatú 
gyakorlatai, ideje, hogy más célpontot válasszon. 
Kitűnő terepnek ígérkezik például a munkahely. 
Hallgassa meg válogatás nélkül a kollégák pana
szait, igyekezzék minden problémájukat megolda
ni, hiszen önnek magánéletre nincs szüksége.

HALAK. Próbálja meg minél több ismerősének 
és családtagjának minél többször elmondani, hogy 
mennyi gondja van otthon, mennyi minden nehe
zedik a vállára. Ha egy idő után azt veszi észre, 
hogy beszélgetőtársának enyhén rángatózik a feje 
és sürgős teendőre hivatkozva lelép, akkor ön el
érte a célját.

L. A.



Az iskolatársulás és a diáksport

Az elmúlt évtizedben látványosan megváltozott a magyar 
iskolarendszer szerkezete. A városokban megjelenő speciá
lis szakmai programok, struktúrák sokasága azt az érzetet 
keltette a kisebb településeken és a szülők egy részében, 
mintha a fejlődés "elrohanna mellettük". Ilyen körülmények 
között vállalkoztak a kecskeméti iskolatársulás alapító tag
jai arra, hogy válaszolnak a kihívásokra. A résztvevő iskolák 
számára egységes követelményrendszert, valamint ehhez 
társuló mérési rendszert vezetettek be. A négy közép- és ki
lenc általános iskolából felépülő iskolatársulás azóta bebizo
nyította életképességét. Ma már egyre többen követik példá
jukat. Jelenleg öt közép- és tizenkettő általános iskola tagja 
a társulásnak. A 6. osztály végén elindított orientáló tovább
tanulási szakaszt követően a gyerekek ígérvényt kapnak a 8. 
utáni automatikus felvételre, amennyiben az utolsó két tan
évben a középiskolák és a társulásban működő általános is
kolák által kidolgozott program szerint megfelelő teljesít
ményt nyújtanak. Ha a‘jelentkező időközben "meggondol
ná" magát, a középiskolai irány a rendszeren belül megvál
toztatható - a sztenderdizált követelmény alapján. Az iskola
társulás a törésmentes átmenet megvalósítására törekszik. 
Segíti a fokozatos akklimatizálódást, a magasabb intéz
ménytípus sajátosságainak megismerését. A beszoktató évek 
könnyebbé teszik a 8. osztály utáni váltást. Ennek érdekében 
a 7-8. osztály ideje alatt rendszeres kapcsolatot tart a fogadó 
középiskola a gyerekekkel. A kapcsolat nemcsak a sorozatos 
tantárgyi felméréseket jelenti, hanem a társulásos középfokú 
intézmények meghívják leendő tanulóikat ünnepségekre, 
különböző kulturális és sportrendezvényekre is. Az esetek 
nagy részében csupán nézőként vesznek részt a "kicsik". A 
társult iskolák testnevelői ezt a kapcsolatot próbálják most 
nagyobb gyakorlati tartalommal megtölteni. 2001. április 
23-án a meglévő magyar, matematika és idegen nyelvi mun
kaközösség mellett megalakult a testnevelési munkaközös
ség is. Vezetőnek a Bolyai János Gimnázium testnevelő ta
nárát, Szabó Lászlónét választották. Az újonnan megalakult 
szakmai munkacsoport célja a társulásos általános iskolák 
tehetségeinek felkutatása, irányítása, gondozása. Az első kö
zös programra május 14-én került sor. A "Három sportág 
Bolyai Kupája" igen népszerűnek bizonyult. Az általános is
kolák részéről nagy érdeklődés előzte meg a rendezvényt. 9 
iskola több mint 300 diákja vett részt a versenyen. Atlétiká
ban, kézilabdában és kosárlabdában mérték össze tudásukat 
a Béke, a Hunyadi, a Lánchíd, a Zrínyi, a Vásárhelyi és a vá
ros környéki települések közül Kerekegyháza, Ladánybene, 
Lajosmizse, és Szabadszállás csapatai. A jelenlévő szakem
berek egybehangzó véleménye szerint több ilyen találkozót 
kellene szervezni ennek a korosztálynak, hiszen ez egy kivá
ló versenyzési lehetőség a tanulóknak. A továbbfejlesztés le
hetőségeire sok jó ötlet hangzott el a testnevelők részéről, 
így például a néhány sportágban már eddig is bevált nyári 
sporttáboron és a versenyeken túl felvetődött a rendszeres 
közös edzés gondolata. A város környéki települések számá
ra előnyös lenne, ha több sportág számára egy időben tarta
nának a középiskolák szakemberei foglalkozásokat. A helyi 
sajátosságoknak és tárgyi feltételeknek megfelelően (sport
tagozat) a Bolyai Gimnázium felvállalta a leány kosárlabda 
és a fiú kézilabda, a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola 
az atlétika és a leány röplabda edzéseket. Az újonnan meg
alakult és a társulásban létjogosultságot nyert testnevelési 
munkaközösség révén kialakult a "párbeszéd" a diáksport 
területén is a Kecskemét és környéke iskolatársulásos intéz
ményei között. A diákolimpiákon eddig is kimagaslóan sze
replő Lánchíd Utcai, Arany János, Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola testnevelőivel hatékony szakmai bázis jött létre, 
amely a város utánpótlás sportját tovább erősítheti.

Országos asztalitenisz versenyt rendeztek
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 

ismét bizalmat szavazott Kecskemétnek. 
Hetedik alkalommal kapta meg a város az 
utánpótláskorú asztaliteniszezők legrangosabb 
eseményének, az országos magyar bajnokság
nak a rendezési jogát, - elismerve ezzel a Kecs
keméti Spartacus Sportkörben folyó kiemelke
dő utánpótlásnevelő munkát. A kecskeméti fia
talok fiú és leány vonalon az országos rangsor
ban a 3-4. helyet foglalják el és az utóbbi évek
ben sok-sok országos bajnoki éremmel és válo
gatottal gazdagították a sportkör hírnevét. A 
felnőtt férfi szakág országos bajnoki érmek so
kaságát hozta és sikeres nemzetközi szereplés 
után bajnoki címre tör a csapatbajnokságban is.
Az ország meghatározó, legjobb klubjai között 
tartják számon az egyesületet. Az egyre ered
ményesebb, magasabb színvonalú szakmai 
munka mellett a versenyzők és a nézők számá
ra is megfelelő körülményeket teremtettek. Az 
1999. év nyarán elkezdődött sokmilliós beru
házás révén a magyar és nemzetközi szabvá
nyoknak is megfelelő, kulturált csarnokká bő
vítették saját tulajdonú létesítményüket. Az ed
digi hat rendezvénnyel mind a résztvevők, 
mind az országos szövetség elégedett volt. így ke
rült a 2001. évi Joola Kupa ifjúsági és serdülő or
szágos egyéni bajnokság Kecskemétre. A mérkő
zésekre május 18-tól három napon át a Városi 
Sportcsarnokban került sor. A versenyre az ország 
minden tájáról mintegy 500 fiatal asztaliteniszező 
érkezett. A résztvevők 10 versenyszámban küz
döttek meg a bajnoki címekért. A kecskemétiek 
közül Szarka Levente volt a legeredményesebb

Ötszáz fiatal résztvevője volt a bajnokságnak
egy ezüst és egy bronzéremmel. A Joola Kupát Ja
kab János, a Malév játékosa nyerte el. A Profit- 
holding Kupát legeredményesebb Bács-Kiskun 
megyeiként a soltvadkerti Ambrus Tímea kapta.

"Az asztalitenisz sport immáron messze nem 
Budapest-centrikus. Ezt bizonyítja, hogy az or
szág legrangosabb asztalitenisz eseményei vidék
re kerülnek. Vidéken, többek között Kecskeméten 
is egy ilyen szintű országos rendezvény "ese

ménynek" számít a város társadalmi életében. 
Szponzoraink révén gond nélkül, színvonalasan 
tudtuk megrendezni az országos seregszemlét. A 
versennyel biztosított reklámlehetőségekkel némi
leg viszonozni tudtuk segítségüket. Büszkék lehe
tünk egyesületünkre és megteszünk mindent azért, 
hogy ez ne egy könnyen múló állapot legyen." - 
nyilatkozta lapunknak Ujhidy Tibor szakosztály- 
vezető.

A képen állók felelőssége
A furcsa cím némi magyarázatra szorul. A leg

utóbbi majális alkalmával készült egy fénykép. A 
fénykép célja az volt, hogy a szervezők csapatát 
megörökítse. Viszonylag sokan állunk ott, a hirte
len megragadott pillanatban, háttérben a májusfá
val s mérsékelten zsibongó helyi tömeggel. Nem 
látok néhányat azok közül, akiknek ott lenne a he
lyük. Vagyunk ellenben olyanok, akik akár le is 
maradhattunk volna.
Illetve lehet, hogy az 
lett volna etikus, ha 
lemaradunk. Nem tu
dom, egy azonban 
biztos, aki odaállt, at
tól kezdve felelős 
azért, ami a majálison 
történt, történhetett 
volna. Tény, hogy 
szerencsére - a ménte
leki emberek kultu
ráltságának köszön
hetően - minden rend
ben zajlott. "Megúsz- 
tuk". Ha mégsem így lett volna, a képen állók egy
szerre felelősökké lépnek elő, felelősökké jogi és 
egyéb értelemben egyaránt. A "szervezők" (pl. a 
majális programjaiért vállalkozó pedagógusaink, 
Kelemenné Katika, Gyárfás Klári s a többiek, a 
büféért Boros Gyula csapata, a főzésért, s egyes 
szervezési munkákért Kelemen Gyuri csapata, az 
"étkezősátorért" Vörösmarti Zoltán, a hangosítá
sért Túri Zoli, vagy a focimeccsek, a ping-pong

verseny rendezői - s ha 
valakit kihagytam, az 
csak azért van, mert 
nem tudok mindenkit 
felsorolni) érezték, vál
lalták e felelősséget, a 
dicséretet s a kritikát egyaránt . A majális, vagy 
bármi más, egyedül csak így valósulhat meg, ha 

azok, akik részt vesznek 
a szervezésében, lebo
nyolításában felelősen, 
átgondoltan teszik mind
ezt. (S még nem is szól-

A csapat
ember lenne látható, az sem volna baj, ha Kerényi 
úr csak több részletben tudná őket felvenni. Fon
tos lenne azonban az is, hogy közülünk, a képen 
állók közül mindenki pontosan tudja, miért áll ott.

Szeleczki István

Képek a majálisról

tam arról, hogy kellett 
mindehhez egy alapít
vány, sok előzetes, meg
beszélés, sok "láthatat
lan" , vagy látható fel
ajánlás, stb.)

Jó lenne eljutni oda, 
hogy a ménteleki cso
portképeken egyre több

Felmentik vagy becsukják Murányit és Stadlert?
Lassan véget ér az egy éve kezdődött 

Murányi per Kecskeméten. Kérdés 
persze, hogy az ismert vállalkozó több 
mint két éve tartó kálváriája, és előze
tes letartóztatása megszűnik-e majd az 
ítélethirdetés után. Mindenesetre, ha 
most fogadni lehetne Murányi József 
elitélésére, illetve a felmentésére, keve
set adnának a fogadó irodák az utóbbi
ért. Mint ahogy a lassan a bejezéséhez 
közeledő Stadler perben is arra tippel
nek a tárgyalás sorozatot valamelyest 
figyelemmel kísérő zsurnaliszták, hogy 
minden bizonnyal elmarasztalják is
mét Stadler Józsefet.

Murányi József és öt társa ügyének 
büntetőperét tavaly április óta tárgyalja 
dr. Szenáky János bírói tanácsa a Bács- 
Kiskun Megyei Bíróságon. A közismert 
kecskeméti vállalkozó ellen több száz
milliós csalás, illetve annak kísérlete a 
vád.

Az ügyészség által jelenleg is fenntar
tott vádirat szerint Murányi József nagy 
értékű budapesti ingatlanokat "húzott" le 
a tulajdonosok nevéről, azok tudta nél
kül. Az ügy többi szereplője készítette

elő állítólag a hamis adásvételi szerződé
seket, amelyek segítségével aztán a kecs
keméti vállalkozó nevére írták a földhi
vatalok a Normafa utcában, a Hűvösvöl
gyi és a Szépvölgyi úton, illetve a Boró
ka utcában lévő ingatlanokat. Ezeket ké
sőbb fedezetként használtak fel különbö
ző pénzügyi manőverekhez.

A vádiratban az is szerepel, hogy Murá
nyi egy fővárosi ékszerésztől előbb fél
milliós kölcsönt csalt ki, majd ötkilónyi 
drágakövet, ami egyes becslések szerint 
megért vagy tízmillió forintot. Egy 
káeftétől 6 milliót vett fel, egy ügyvédnő
től 3 milliós, egy ismert országos hetilap 
új ságíró-főszerkesztőhelyettesétől pedig 
4.5 milliós "baráti kölcsönt" kapott. A 
pénzek nagy részével azonban jelenleg is 
tartozik.

A Köztér lapzártáját megelőző napok
ban fejeződtek be az elhúzódó büntető
ügyben a tanúkihallgatások. Június 7-én 
a vádbeszéddel és a védelem ügyvédi 
összegzésével folytatódik a per. Ezt kö
vetően néhány nap elteltével, várhatóan 
június 12-én hirdet majd ítéletet a bíró
ság. Az előzetes letartóztatásban lévő

Murányi József egyébként mindvégig ár
tatlannak mondta magát az összes vád
pontban.

X X X
A Stadler ügyben hasonló a helyzet: 

amennyiben ugyancsak az ártatlanságu
kat hangoztatják a vádlottak. Olyannyira, 
hogy Stadler József a napokban azt nyi
latkozta a Köztérnek: biztos a felmenté
sében, mert a napnál is világosabb, hogy 
ártatlan.

Nem kizárt persze, hogy az egykori 
akasztói futballmecénás magabiztosnak 
látszó kijelentése csupán a saját maga és 
a környezete megnyugtatására szolgál. 
Stadler József ugyanis mindig hajlamos 
volt arra - állítják a bírósági tárgyalások
ra bejáró újságírók -, hogy csak az ártat
lanságát erősítő vallomások, szakértői 
vélemények jussanak el a füléhez. Jólle
het szép számmal akadnak még mindig 
olyanok, amelyek megingathatják a bíró
ságot az ártatlanság kérdésében.

Hiszen hogyan is lehetne értékelni egy 
olyan üzletet, amelynek során valaki par
fümöket importál 250-300 forintért Fran
ciaországból. Majd ezt 2-3 magyar ke

reskedőn "átfuttatva" eljutatja az árút 
Akasztóra. Ahol azonban már bruttó 10 
ezer forintot érnek a parfümök. Követke
zésképpen jár vissza Stadlemak darabon
ként kétezer forintnyi áfa az APEH-től, 
majd alig 100 forintos áron "túlad" Uk
rajnában és Oroszországban a tételen.

Kétséges a képügylet is, amelyről azt 
állítja a szakértő: nem jegyzett, névtelen 
festők alkotásaiért fizetett ki Stadler Jó
zsef egy milliárd forintot. Valamint el
gondolkodtató az is, hogy Oroszország
ból állítólag naponta telefonon kapott jó 
tanácsokért, úgynevezett "tudáscsoma
gért" több mint kétmilliárd forintot fize
tett ki - a számlák szerint - a futballkirály.

A Köztér lapzártáját követően - várha
tóan május 31-én - egy rendkívül érde
kesnek ígérkező tanúkihallgatást tervez 
még a bíróság az ügyben. Sáfrán Máriát, 
az akasztói vállalkozó egykori élettársát 
idézik meg a tárgyalóterembe. Annak el
lenére, hogy a hölgyet - mint egykori 
élettársat - mentességi jog illeti meg. Va
gyis megtagadhatja a vallomástételt. Kér
dés persze, hogy él-e ezzel? Befolyásol
hatja a döntését, hogy május 25-én

Stadler József egy
fajta - alkuként is 
értelmezhető - meg
állapodást kötött 
Máriával. Gyermek 
elhelyezési perük
ben, amelyben so
kak szerint Stadler 
József közel állt a 
győzelemhez, megegyeztek: csak a bün
tetőper jogerős ítéletét követően határoz
zanak a két kiskorú Stadler gyerek elhe
lyezéséről.

Jogerős ítélet azonban legkorábban jö
vő nyárra várható. Becslések szerint 
ugyanis a legjobb esetben június végén, 
július elején hirdet Kecskeméten Stadler 
József büntetőperében ítéletet a Bács- 
Kiskun Megyei Bíróság. Feltehető, hogy 
elmarasztalják az akasztói vállalkozót - 
ha nem is 9 évre, mint az első esetben, 
hanem ennél jóval enyhébb ítéletben -, 
mire ő biztosan fellebbez. A Legfelsőbb 
Bíróság másodfokú döntése pedig legko
rábban egy év múlva várható az elhúzódó 
Stadler-ügyben.

Noszlopy Nagy Miklós

Stadler József
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Közmeghallgatás
A kecskeméti közgyűlés 2001 június 20- 

án (szerdán) 16.00 órától közmeghallga
tást tart, melyre várja az érdeklődő kecs
keméti állampolgárokat és a helyben érde
kelt szervezetek képviselőit.

Pedagógusnap
A közelgő pedagógusnaphoz kötődően a 

város vezetése és az önkormányzat okta
tási bizottsága ez évben is köszönti azokat 
a nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 
65 és 70 évvel ezelőtt szerezték diplomá
jukat, és legalább 30 évnyi pedagógusi 
szolgálatukból legalább tizenötöt Kecske
méten töltöttek. Az ünnepségre június 14- 
én délután két órakor kerül sor az Ifjúsági 
Otthon tükörtermében, ahol átvehetik az 
ünnepeltek díszdiplomájukat.

Jutalmazás
Kecskemét önkormányzata az elmúlt 

tanévben végzett munkájukért jutalomban 
részesített 130 pedagógust, akik között 18 
millió 300 ezer forintot osztott szét.

Polgárőrnap
Június 3-án Helvécián, a Görbe major

ban délelőtt fél 11-kor kezdődik a Kecske
méti Polgárőrség Egyesület polgárőmap- 
ja, melyen a tevékenységükről szóló be
számoló után kutyás bemutató, modelle
zőmustra, s más egyéb meglepetések szol
gálnak a közönség szórakoztatására.

Keresik a tettest
Május 14-én hajnali fél ötkor megszólalt 

a kecskeméti Bozsó Múzeum riasztója. A 
rendőrök szinte azonnal odaértek, de az is
meretlen tettesek elmenekültek, és ma
gukkal vitték a Klapka utcai múzeumépü
letből azt a mintegy 10 millió forintot érő 
fából készült aranyozott asztali órát, ame
lyet az 1770-es években Paul Hartmann 
bécsi órásmester készített. Az óra körülbe
lül 120 cm magas, 80 cm széles és 40 cm 
mély. A múzeum a nyomravezetőnek fél 
millió forint jutalmat ajánlott fel. A rend
őrséggel együtt kérik a segítséget a megta
láláshoz.

Nyert a város
Hatezer eurót nyert Kecskemét a 

szeptember 22-ére tervezett Európai 
Autómentes Nap helyi megrendezésére. A 
város egymillió forintot szándékozik az 
eseményre fordítani.

SZEK -NA P
Juniálist rendez a Szövetség az Európai 

Kecskemétért szervezet a Domus áruház 
parkolójában 9-én egész nap, melyre az 
érdeklődőket szeretettel várják.

Civil-erők
Nem véletlen, hogy szinte napokon 
belül két rendezvényt tartottak a vá
rosban, amelyet a civil- szféra össze
fogásának szándékával szerveztek 
meg. A Szövetség az Európai Kecske
métért elnöke, Kovács Sándor azt fej
tette ki az összegyűlteknek, hogy a 
politizálni nem akaró kecskemétiek
nek is fórumot kell teremteni arra, 
hogy véleményüknek hangot tudjanak 
adni. Szeitz Péter a rüsselsheim-i ci
vil szervezetek tevékenységét hozta 
például a jóértelemben vett város-poli
tikában. A hozzászólók megerősítették 
azt a véleményt, hogy a civilek hang
ját az önkormányzatnak is komolyan 
kell venni, hiszen a városvezetésnek a 
város polgáraiért, velük együtt kell 
Kecskemétért tevékenykednie. Éppen 
ezért az önkormányzati választásokon 
is több civil jelöltet kell indítani, hi
szen a cél az, hogy a város irányítása 
ne csak a helyi politikai pártok privi- ; 
légiuma lehessen.
A Civil-Ház rendezvényén a civilszer
vezetek képviselői arról tanácskoztak, 
hogy miként lehetne az egyesületek 
tevékenységét szélesebb körben is
mertté tenni. Budainé Nagy Katalin, a 
Nonprofít Szolgáltató Központ irányí
tója felajánlotta segítségét a tanácsko-1 
záson résztvevőknek, s figyelmükbe 
ajánlotta a Kecskeméti Civil Infó cí
mű ingyenes hírlevelet, amelyben szá
mos hasznos információról értesülhet
nek a „civilek". n. m.

M ár áll a Bábszínház!

Sok különlegesen érdekes épület emelkedik mostanában városszerte, de a leg
szebb talán a Budai utcában formálódik. Legutóbb, még csak a pincerész elké

szültéről adtunk hírt, most pedig arról értesíthetjük a város közönségét, hogy áll 
már a Bábszínház! Remélhetőleg az átadásra meghívják lapunkat, s nemsokára 

az előadásokra invitálhatjuk a kecskeméti gyerekeket, felnőtteket!

Pályázati felhívás
Kecskemét MJV. Önkormányzata nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet "Helyi vé

delem 2001" címen, a város helyi védelem alatt álló (az 1992-ben készített Értékkatasz
terben, illetve az ÁRT-ban szereplő), magántulajdonban lévő épületei eredeti homlokza
ti felújításának, állagmegóvásának, használhatóságának támogatásra.

A pályázaton prioritást élveznek az értékkataszterben szereplő azon épületek, amelyek 
egyéb országos védettségű kategóriába nem tartoznak, de ez utóbbi nem kizáró ok.

A pályázható épületek listája, a részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Vá
rosfejlesztési és városüzemeltetési osztály (Kecskemét, Kossuth tér 1.) I. em. 46. szo
bájában megtekinthető, illetve átvehető. A pályázatok benyújtásának határideje 2001. 
szeptember 28. Eredményhirdetés: 2001. október 31.

KULTURÁLIS AJÁNLÓ
Ünnepi Könyvhét a Katona József Könyvtárban
Június 5. kedd 17 óra: Ünnepi Könyvhét előestéje, Závada Pál író, szociográfussal 

a "Jadviga párnája" című nagysikerű könyv szerzőjével beszélget Túrái G. Kamii.
Június 6. szerda 17 óra: Ünnepi Könyvhét megnyitó, köszöntőt mond Szécsi Gábor 

polgármester. Európaiság, politikai és morális kultúra című tanulmánykötet bemutatója.
Június 7. csütörtök 17 óra: Szilágyi István kolozsvári író "Hollóidő" című új köny

véről beszélget Fűzi Lászlóval.
Június 8. péntek 17 óra: Dobozi Eszter kötetét bemutatja be Vasy Géza irodalom- 

történész. A könyv kiadója, a lakiteleki Antológia Kiadó, bemutatja új kiadványait.

Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Június 1-én 18 órától Indiai - Ázsiai est a Világok hangja együttessel. 
Június 27-én szerdán 10-12 óráig Játszótéri Játékvár a Béke Általános 

Iskola melletti játszótéren.
JÁTÉKVÁR elnevezésű játékparkot a nyári szünidőben vándoroltatjuk. 

Mindig a város egy-egy játszóterén találhattok rá. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a különleges stratégiai, logikai, ügyességi, öko játékeszközökkel 
felszerelt játékparkba!

Június 28 - július 26-ig csütörtökönként 20.00 órától:
MUZSIKÁLÓ UDVAR

- a Kecskeméti Nyári Fesztivál keretén belül. Házigazda a Csík zenekar 
Június 28-án 20 órakor "Patakoknak vizei" - a Hegedűs együttes koncertje 

valamint a Vándor Vokál énekegyüttes műsora és táncház.
Július 5-én 20 órakor Csodálatos reneszánsz! A Renessaince Consort és 

a szegedi Pavane táncegyüttes műsora, és táncház.
Július 12-én 20 órakor a Csík Zenekar koncertje és táncház.
Július 19-én 20 órakor a Tükrös együttes koncertje és táncház.
Július 26-án 20 órakor a Gajdos együttes és a Kurázsi Táncműhely 

műsora, majd moldvai táncház.
Népi Iparművészeti Múzeum

A Díszítőművész Kör minden júniusban keddenként 14-16 óráig, a Napraforgó Folt
varró Kör 2-án, 16-án, 30-án 14-16 óráig várja az érdeklődőket.

Még egyszer a műtősasszisztensekről
Múlt havi számunkban a „Névtelen katonák" című írásunkban 

a műtősasszisztensek mindennapi áldozatos munkáját próbáltuk 
reflektorfénybe állítani. A cikkben Gálné Simon Csilla, a tíz évvel 

ezelőtt megalakult Magyar Műtősasszisztensi Társulás titkáraként a 
szakma problémáit kívánta a nyilvánosság elé tárni. Vázolta a műtősnők munká
ját, életkörülményeit, megélhetési problémáit, melyek egy elkészült felmérésből 
tényszerűen bizonyított problémák, s nem személyes gondok. Mint a Társulás tit
kárának viszont ezekre az anomáliákra fel kell hívni a közvélemény figyelmét. A 
cikk ezzel a szándékkal íródott, s a laikus szerkesztő a javítatlan cikk-változat be- 
szerkesztésével bizony meglehetős badarságokat is tárt az olvasók elé. E tényre 
mentsége alig van, csupán a szándék tisztessége adhat bocsánatot. (  A Szerk.)

Az emberi élet értéke
Az emberi élet értéke
Mennyit ér egy ember élete?
Van-e megfelelő szánt arra, hogy ezt az értéket kifejezzük?
Egyáltalán mi lenne a megfelelő mértékegység?
Gondolkodjunk elvont fogalmakban, vagy
használjunk egyszerűen csak pénzt?
Nehéz kérdések ezek. Tudósok, filozófusok keresték rájuk a választ az 

emberiség kezdetei óta. Mindannyian tudni szerettük volna. Néha felad
tuk a küzdelmet, és azt mondtuk: az emberi élet értéke nem kifejezhető. 
Abban viszont sohasem sikerült megingatni minket, hogy úgy gondol
juk: Végtelenül sokat ér. Ezzel máris önellentmondásba keveredtünk, 
de...

Mit számít ez ma már? Eljött az idő, hogy megtudjuk: bármi, amit ed
dig gondoltunk teljességgel hamis volt! A géntérképek és a klónozás év
ezredének hajnalán végre erre a kérdésre is megszületett a válasz; és, 
mint oly' sok válasz a történelem nagy kérdéseire, ez is magyar géniusz 
szülötte.

Az emberi élet értéke igenis kifejezhető, és még csak nem is végtelen 
szám!

Az emberi élet értéke, Hölgyeim és Uraim:
1 év 6 hónap 3 évre felfüggesztve
Éljen Császár Előd!
Boldogan, mint az elgázolt rendőr családja.

Irta: BraunitzerGábor

Újra együtt
A négyszázharminchét évvel ezelőtt ala

pított Kecskeméti Református Kollégium 
volt diákjai május végén tartották hagyo
mányos találkozójukat. Délelőtt koszorú
zással emlékeztek az Újkollégium előtt a 
volt tanárok emléktáblájánál. Utána a 
díszteremben dr. Kovács Bálint ny. lel
kész, tanár, az Öregdiák Kör elnökének 
áhítata után köszöntésekre, beszámolókra, 
megemlékezésekre került sor emléklapok 
átadásával. A közös ebéd után osztályta
lálkozókra és a régi és új tantermek meg
tekintésére került sor.

Bemutatkozás
Demeter József verseivel, alkotásaival 

május végén mutatkozott be a kecskemé
ti közönségnek a Liga Könyvtárban, Pin
tér Lajos közreműködésével. Alkotásai 
június 5-ig tekinthetők meg ugyanott, na
ponta 9-18 óráig. A színes egyéniségű er
délyi Demeter József a magyardellői tán
cok jó ismerője, a erdélyi magyar népdal
oknak pedig kiváló interpretátora is.

OLVASÓINKHOZ!

Bízunk benne, hogy hűséges Olva
sóink Pünkösd ünnepére kézhez 
kapják lapunkat. Azt is reméljük, 
hogy ez alkalommal sem csalódnak 
újságunk tartalmában. Azért meg, 
hogy kevesebb bosszantó hiba ma
radjon a kész oldalakban, megpró
báltuk a „belső ellenőrzést" meg
szigorítani. (Idáig sem az volt a bű
nünk, hogy hazavittük a betűket, 
inkább: több feleslegesen bentma
radt.) Legközelebb szeptemberben 
jelenünk meg, tehát a nyári szüne
tet ezennel kihirdetem. Bízunk ben
ne, hogy szép nyarunk lesz, s az au
gusztus 21-i lapzártánkra sok érde
kes cikk gyűlik a lemezekre. Vár
juk hűséges szerzőink, volontőrje- 
ink jelentkezését érdekes írások
kal, beszámolókkal, megosztandó 
élményekkel. Addig is: lapunk a 
www hiros.index.hu kecskeméti ol
dalain olvasható!

Szerkesztőbizottság
alakult MÉNTELEKI * * *

A Méntelek Jövőjéért Alapítvány Kura
tóriuma úgy határozott, hogy hírlevele, a 
Ménteleki Köztér című "lap" szerkesztését 
szerkesztőbizottság felállításával fogja 
megoldani. Az elhatározás egyik fontos 
oka, hogy azalapítvány biztosítani kívánja 
hírlevele politikamentességét, s fel kíván
ja használni azt a helyben található embe
ri, természeti és kulturális értékek feltárá
sára, közvetítésére.

E célok megvalósítása leginkább csapat
munkában, több korosztály bevonásával 
válhat lehetségessé.

A május 10-én alakult szerkesztőbizott
ság egyetértett a főszerkesztő által vázolt 
főbb alapelvekkel, vagyis a politikamen
tességgel, az értékőrző és közvetítő tevé
kenység erősítésével. Hosszabb távon a 
lap segítséget nyújthat Méntelek történeté
nek feltárásában, helyi kulturális progra
mok szervezésében is. Főszerkesztőként 
fontosnak tarom több irányú kapcsolat- 
rendszer kiépítését, például a miénkhez

hasonló helyi lapokkal, a Kecskeméti 
Köztér kiadójával, főszerkesztőjével, a vá
ros vezetésével s helyi képviselőnkkel, de 
kiemelt fontosságú természetesen, az ol
vasókkal való kapcsolattartás is, melynek 
egyik módja a "Ménteleki Köztér leveles
láda és hirdető lesz".

Ami változik: - több helytörténet, mese, 
érdekesség a múltból- riportok, interjúk, 
beszélgetések. Ami változatlan: - friss hí
rek - hagyományok - fiatalok írásai - Ala
pítványi és civil információk. Akik a szer
kesztésért felelnek: Főszerk.: Szeleczki 
István. Szerkesztők: Boros Gyula, 
Brumár János, Kálmán Attila, Kelemen 
András, Mihócza Zsolt. A szerkesztőbi
zottság minden hónapban az első csütörtö
kön 18.30-kor tart ülést a Ménteleki Isko
lában (faház). Elérhetőségeink: Levélcím: 
6008 Méntelek, 197. (Ménteleki Köztér) 
Tel.: 06/20/993-2461 A hírlevél felelős ki
adója: A Méntelek Jövőjéért Alapítvány 
kuratórium-elnöke.

Hangverseny
Június 10-én 16 órai kezdettel az izlandi 

„Fóstbraedur“ férfikar ad koncertet a 
Református Kollégium dísztermében. 
Műsorukon Kodály és Poulenc művei 
szerepelnek.

Szolgáltatás
Autógáz. A békéscsabai út és a Mészöly 

Gyula út lámpás kereszteződésénél, a ZKI 
mellett várja olcsó üzemanyaggal az autó
sokat az LPG autógáz töltőállomás. Reg
gel 7-től este 7-ig tart nyitva. T: 419-960

A HELIOS Szépségstúdió a Bibó utca 
1. szám alatt (ÁFEOSZ Szakközépiskola 
épületében) hétfőtől péntekig 9-től 19 órá
ig váija vendégeit. A szolárium és kozme
tika mellett a szaunázókat 13-tól 19 óráig 
fogadják. Bejelentkezés a 76/327- 
886/127-es melléken.
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