
Együtt az EU-ról
Közös rendezvénysorozatot indított 

októberben a B ács-K iskun M egyei 
Agrárkam ara és a megyei könyvtárban 
működő Európai Információs Pont a 
m ezőgazdaságból élők szám ára a "Du- 
na-Tisza köze agrár- és vidékfejleszté
séért" címmel. A szakmai előadások 
célja, hogy az ágazatban működő vál
lalkozások, term elők szám ára lehető
vé tegyék az uniós tám ogatások m eg
ismerését, és az EU által biztosított ke
retösszegek felhasználását. Az elő
adók a minisztérium , a megyei föld
művelésügyi hivatal, az agrárkamara 
és a kistérségek szakemberei. Az első 
előadást Baján tartották október vé
gén.

A megyei agrárkam ara és a könyvtár 
együttm űködési szerződést is kötöt
tek, am elyről sajtótájékoztatón szá
m oltak be. Ramháb Mária igazgató 
így indokolta ezt a lépést: közösen kí
vánták kiválasztani a tém ákat és tele
püléseket, valam int szerették volna 
egyesíteni erőiket és forrásaikat. Dr. 
Kecskés László, a megyei agrárkam a
ra elnöke szerint az em berek m a m ár 
nem általános je llegű  tájékoztatást, 
hanem konkrét kérdésekre konkrét vá
laszokat várnak, s ebben a két, egyéb
ként m ár régóta együttm űködő szerve
ze t jó l k iegész íthe ti egym ást. 
Kőváriné dr. Bartha Ágnes, az agrár
kam ara titkára kiemelte, arra töreksze
nek, hogy a könyvtárban rendelkezés
re álló inform atikai technológiát jo b 
ban kihasználják. M int m ondta, az 
összeadott források - a tudás és az in
form ációbázis - révén szélesebb körű 
és konkrétabb tá jékoztatást tudnak 
nyújtani.

A m egyei könyvtár a kecskem éti 
EU-Infoponton kívül három m ásik vá
rosban is létrehozott alpontokat, to
vábbi négy városi könyvtárban EU- 
sarkokat alakítottak ki. Több helyi 
könyvtárban EU-polcrendszeren talál
hatják meg az érdeklődők az unióval 
kapcso la to s k iadványokat. M int 
Ramháb M ária ham gsúlyozta, fontos 
tudatosítani az em berekben, hogy a tá
jékozódást nekik kell elkezdeni, s eh
hez a könyvtár jó  kiindulópont.

Az októberben kezdődött közös ren
dezvénysorozaton a résztvevők infor
m ációt szerezhetnek a Nem zeti Fej
lesztési Tervről, annak agrár- és vidék- 
fejlesztési vonatkozásairól, az agrár- 
környezetvédelem  aktuális kérdései
ről, az Európai Orientációs és G aran
cia Alapról, a kistérségi területfejlesz
tési önkorm ányzatok és a m ezőgazda
ság kapcsolatáról valam int az adott 
térség aktuális EU -konform  projektje
iről. Kecskem éten januárban szervez
nek előadást.

Találkozó 
a munka 

miniszterével
Az Európai Unióhoz való ma

gyar csatlakozás sikeressége 
szem pontjából kulcságazatnak  
tekinthető a foglalkoztatáspoliti
ka és a munkaügy. Az ezzel ösz- 
szefüggő munkaügyi és átképzési 
kérdésekről a „Modern munka 
világa" címmel regionális tanács
kozást tartottak az érintett szak
emberek és érdeklődők részvéte
lével november 6-;án 14 órakor 
Kecskeméten, az ÁFEOSZ szak- 
középiskolában. A SZFÉRA Kft. 
által szervezett tanácskozáson  
részt vett és előadást tartott 
Burány Sándor foglalkoztatáspo
litikai és munkaügyi miniszter.

A Kodály Iskola ünnepi hete
A Kodály Iskola fennállásának 53. 

évfordulója alkalmából nagyszabású 
ünnepségsorozatot rendezett. Októ
ber 27-én kezdődött az ünnepi hét, 
akkor, és az ezt követő napokon az 
alsó-, felső tagozaton és a középis
kolában bemutató órákat tartottak. A 
születésnap délutánján az iskola ta
nárai megkoszorúzták a Budai utcá
ban Nemesszeghy Lajosné újonnan 
felavatott emléktábláját. Még aznap 
az iskola diákjai virágot vittek a te
metőbe az iskolaalapító síijára. Ok
tóber 28-án az alsó tagozatosok a 4. 
osztály műsorával ünnepeltek a dísz
teremben. Az ünnepség után virágot 
helyeztek el Kodály Zoltán, 
Nemesszeghyné Szentkirályi Márta 
és Kardos Pál emlékére.

Az esti ünnepi hangversenyen a 
M iraculum Gyermekkar, Tamcsu 
Kata, Jámbor Anna, a Campanella 
Leány kar, az Aurin Leány kar, Jám
bor Janka, Szabó Vanda, Szalai Éva 
és a Kodály Iskola Vegyeskara sze
repelt, nagy közönségsikerrel. A tra
dicionális értékek megtartása mellett 
a Kodály Iskolában ügyelnek az új 
értékek és hagyományok ápolására, 
illetve megteremtésére is.

Nem méreg végzett velük
Mégsem méreg végzett a Béke-fasori hársakkal. Ezt álla

pította meg a megyei növény- és talajvédelmi szolgálat. A 
vizsgálatot a Városgazdasági Kft kérte, a Béke-fasorban el
ültetett, a nyarakat leváltó hársfák nagy része ugyanis nem 
élte túl az idei gyilkos nyarat. Ugyanakkor lakossági beje
lentés is érkezett az önkormányzathoz, miszerint pusztulá
sukban „idegenkezűség" játszott szerepet. A mostani vizs
gálat azonban nem tudott kimutatni semmiféle mérget. A 
mintaként felvett fáknak egyszerűen nem volt megfelelően 
fejlett gyökérzete.

Úgy tűnik, a Béke fasoron nem annyira a méregkeverő 
jár, mint inkább notórius följelentgető. Az idén télen már 
megtréfálta a polgármesteri hivatalt, amikor a szegedi kör
nyezetvédelmi felügyelőségen bejelentette, hogy egyik 
szomszédja veszélyes anyagokkal fut, és mérgezi az egész 
környéket. Miután az illetékes hatóságok hetekig hiába ku
takodtak a gyanúsított lakásán és munkahelyén, a felügye
lőség megszüntette az eljárást.

A Béke fasoron lakók nemrégiben levelet írtak a polgár
mesternek. Ebben nagy gyakorlatuk van, mivel azóta, hogy 
felmerült a nyárfasor leváltása, többször fordultak már a vá
ros vezetőihez és gyűjtöttek aláírásokat ez ügyben. ( Ennek

köszönhetően lett az eredeti szándék szerinti azonnali ki
vágásból fokozatos leváltás. ) A levélben kifogásolják, 
hogy a „pusztítás és a kíméletlen fanyesés", amit a fasor
ban végeztek tavaly és idén tavasszal, rontja az itt élők köz
érzetét, egészségi állapotát: megnőtt a por, a zaj hatása, a tű
ző nap ellen nem védik a házakat az árnyas fák. A  megcson
kolt fák miatt a Béke fasor mint kegyeleti út elvesztette ed
digi szépségét, jellegzetes méltóságát.

A levél aláírói szeretnék tudni, megfelelő szaporítóanya
got használt-e a VG Kft a faleváltáskor, megfelelően előké
szítették-e a talajt az ültetetéshez, mi lett a tavaly és tavaly
előtt kivágott értékes nemes nyárfákkal, egyáltalán: megfe
lelő gondossággal és körültekintéssel jártak-e el, amikor az 
adófizető polgárok pénzét a hársak telepítésére költötték? 
Egyben arra kérik a polgármestert, hogy a fasor további ir
tását állítsa le.

A Béke fasorban több mint száz hársfát ültettek el, ez 2,2 
millió forintba került. Az önkormányzat valószínűleg meg
próbálja majd kárigényét a csemetéket szállító céggel 
szemben érvényesíteni. Lehet, hogy hosszadalmas proce
dúra lesz. Addig se nyárfák, se hársak?

má.

A jövő megtervezői lesznek?

Szép sikert ért el a Külügyminisztérium, valamint a Jö
vőnk az új évezred Európája Alapítvány által meghirde
tett középiskolai Róbert Schumann EU-ismereti vetélke
dőn a Bányai Júlia Gimnázium három fős csapata. Mint
egy tízoldalas belépő dolgozatuk, amellyel a régiós vetél
kedőre nevezhettek, egy településfejlesztési esszé elké
szítése volt Tiszakécskéről. Elemezték, hogy EU-s eszkö
zökkel és támogatásokkal hogyan fejleszthető a város és 
környékének mezőgazdasága, infrastruktúrája, környe
zetvédelme és turisztikája, elsődlegesen Kerekdomb ré
vén.

Nyolc régiós vetélkedő volt, ők tíz csapatból lettek Sze
geden az elsők. Itt sorsolás útján Dánia volt az egyik fő

témájuk, és Kecskemétet képviselte még az ÁFEOSZ is
kola és a Ward Mária Katolikus Gimnázium. Az orszá
gos vetélkedőre a Parlament delegációs termében került 
sor. Ennek fővédnöke Szili Katalin, az országgyűlés elnö
ke és Gurmai Zita országgyűlési képviselő volt, akik sze
mélyesen is találkoztak velük.

Itt a feladatok között szerepelt egy ország-bemutató mű
sor Észtországról, valamint évszámok, nevek, fogalmak 
tucatjainak ismerete. A zalaegerszegiek és gyöngyösiek 
mögött a bányais lányok: S. Juhász Adrienn, Sirkó 
Martina és Hatos Enikő (felkészítő tanárukUjlaky Ist
ván) mobil telefont, könyveket, pólót, sapkát és egy 
élménydús háromnapos őszi táborozást nyertek jutalmul. 
Ősszel itthon az iskolai elismerés sem maradt el.

Internetezzen 
a Főtéren!

A z ügyfelek elégedettségét felm érő kérdő
íven tavaly a polgárm esteri hivatal az iránt is 
érdeklődött, vajon igénybe vennék-e a kecs
kem étiek  egy in ternet-alapú tájékoztatási 
rendszer szolgáltatásait? A megkérdezettek 
m integy harm ada igennel válaszolt, több 
m int negyven százalékuk viszont azt írta: 
„nem, m ert nincs hozzáférésem ". Ezek a szá
mok, m int Szécsi Gábor polgárm ester a saj
tó m unkatársainak elmondta, arra sarkallták 
az önkorm ányzatot, hogy - az idegenforgal
mi előnyöket is szem  előtt tartva -, m egte
remtse K ecskem éten az ingyenes internetezés 
lehetőségét.

A polgárm esteri hivatal jelenlegi Internet 
szolgáltatójával, a BácsNet Kft-vel szerző
dést kötött a hivatal által használt sávszéles
ség bővítésére, és a Főtéren az ingyenesen 
használható , vezeték  nélkü li, szélessávú  
Internet-hozzáférés biztosítására. A felszerelt 
adóvevő berendezés környékén ahhoz, hogy 
internetezni lehessen, egy laptopra vagy egy 
notbookra és egy úgynevezett WiFi kártyára 
van szükség. Ez utóbbi a szám ítástechnikai 
szaküzletekben 7-20 ezer forintért beszerez
hető. A z ingyenes internetezésnek jövő  nyá
ron valószínűleg sok turista és külföldi üzlet
em ber fog örülni, de a polgárm esteri hivatal
ban bíznak benne, hogy a kecskem étiek is 
m iham arabb megism erik a lehetőséget és él
nek vele.

H asonló szolgáltatást a m egyei jogú váro
sok közül eddig csak Győrben vezettek be. 
Ott a tapasztalatok szerint napi 40-45 hívás 
történik. Kecskem éten, ha a m ostani kísérleti 
je llegű bevezetés sikeresnek mutatkozik, sze
retnék a szolgáltatást a város más részeire is 
kiterjeszteni. Az önkorm ányzat számára a fő
téri ingyenes Internet havi negyvenezer forint 
költséget jelent, ez az idegenforgalmi szezon
ban a dupla sávszélességre bővítve tízezer fo
rinttal több.

A szolgáltató egyébként szavatolja, hogy a 
webes adatforgalom tartalom szűrésen megy 
át. Az erkölcsi morált és közízlést sértő, erő
szakos cselekm ényre hajlam osító, rasszista, 
kirekesztő inform ációt tartalm azó weblapok 
nem elérhetők. Szóval, semmi szex, de a saj
tónak történt bem utatáskor kipróbáltuk: a 
www.tarskereso.hu weboldal „bejött".

-m-

http://www.tarskereso.hu
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Az Í956-os forrada
lom és szabadságharc  
47. évfordulóján váro
sunkban több megem 
lékezésre is sor került. 
Október 23-án a város
háza d íszterm ében  • a 
Történelm i Igazságtétel 
Bizottság ünnepi köz
gyűlése volt. Számos el
ism erés és előléptetés  
átadására is sor került. 
Képünkön a Nem zetőr
ség országos parancs
noka, Király Béla ve
zérezredes által aláírt 
elő lép tetési okm ányt 
veszi át a szintén előlép
tetett Novák Ferenctől 
Kenyeres Dénes, akinek  
"K ecskem ét és a ha
dak" című (A honfogla
lástól az 1. világháború
ig) című könyvét a na
pokban m utatták  be. 
Utána a főtéri 1956-os 
emlékm űnél volt koszo
rúzás, majd délután a 
K ecskem éti Ifjúsági 
O tthon zsúfolt tükör
termében "1956 örökö
sei vagyunk" cím m el 
középiskolásoknak ren
deztek nyilvános ünne
pi disputát. Novem ber 
4-én a szokásos koszo
rúzások voltak a közte
mető 56-os kopjafájá
nál, illetve a M átyási 
utcánál Szobonya Zol
tán emléktáblájánál.

Gyertyagyújtás
1956 novem ber 4 vasárnapra esett 

Em lékezetes napnak ígérkezett, aznap 
szentelték volna a K isgazdapárt zászla
já t a m ajsai templomban. M isére való
színűleg elmentünk, de a zászlóbontás 
elm aradt: bevonultak az oroszok. M in
denki tudta: vége... H allgathattuk a 
S zabad E urópát, érkezh ettek  h írek  
P estről..

Tíz éves voltam akkor.
N ovem ber 4-e szám om ra ma is gyász

nap.
A halottak napjára vett gyertyákból 

m indig m aradt m eggyújtani való erre az 
estére is. E zt az ünnepet magamnak ta
láltam  ki, ma is tartom. Hiszem, hogy 
sokan vagyunk, akik így gyászolunk...

En m eggyászoltam  a kisgazdapártot 
is.

M ert voltak illúzióim .
H iszen gyerekfejjel - épp a zászlószen

telés okán -, valam i nagyszerűnek hit
tem. A m it az oroszok vettek el tőlem.

A  többit m ost borítsa a feledés...
M ost novem ber 4-én lapzárta volt. Ké

sőn értem haza. M eggyújtottam  a gyer
tyát, kitettem  az ablakba.

A ki tudja, hogy az újságkészítés is 
munka, am i fáradtsággal jár, az m egér
ti, m iért indultam  el este fé l tízkor kó
szálni egyet Szép este volt, aranysárga 
falevelek m indenütt, m ég a fákon is, de 
a járdákon is.

Fények, árnyékok
Fények az ablakban.
K onyhai sárgák, tévé-kékek
Gyertyafény? E gysem .
H azabandukoltam.
Biztos, hogy a szom orúság az em lé

kekkel együtt já r?
nagym ari

Kecskeméti szemétnek,
kecskeméti történetek 

és eg^éb krónikák

Vitéz T iszaugi Szabó Tamás m egje
len tette a neves kecskem étieket be

m utató könyvének fo ly ta tá sá t

Jobbik Magyarországért
Ha egy közéletben mozgó ember a postalá

dájában egy olyan szórólapot talál, amely egy 
jobb Magyarország érdekében szervezett gyű
lésre invitál, arra érdemes odafigyelni Ezért 
mentem el a Jobbik Magyarországért Mozga
lom minapi toborzójára, amelyre szinte megtelt 
a Piarista Gimnázium nagyterme

Molnár Tamás képzőművész, a mozgalom 
alelnöke, a néhai ellenzék egyik prominense, az 
Antall-kormány egykori tanácsadója vezette fel 
az estet. Beszéde bővelkedett érdekes fordula
tokban.

Először radikalizmusuk mibenlétéről szólt. 
Számukra Ady, József Attila és Petőfi humánus 
radikalizmusa a mérvadó. Nem úgy Kövér 
Lászlóé, aki véleménye szerint sokat ártott a vá
lasztási küzdelemben a jobboldalnak. A rend
szerváltás jellemzése: gengszterváltás, elitcsere 
volt csupán, ahol új éhesek jelentek meg. De a 
nép és az emberek minden politikusnak és párt
nak azóta is csak a választások idején fontosak. 
Az óriási szakadékokra hozta példaként Szász 
Károly sokmilliós havi fizetését, a nyomorszin
ten élő milliókhoz képest. A mai helyzetet poszt- 
kádári korszakként jellemezte, ahol a demokra
tikus intézmények tartalom nélkül működnek. 
Ezt a statusquot belülről már nem lehet megvál
toztatni. Őt személyesen 56 vállalása vitte a Job
bik fiataljaihoz, mert ma ezt tartja a politikai élet 
igazi botránykövének. Hiszen hol van a szabad
ság és függetlenség vagy a polgárőrség és a 
munkástanácsok, a keresztény-szociális szak- 
szervezetek vagy a szabad sajtó ?! Szerinte a 
magyar politikai elit 1848-ban, 67-ben, 1918- 
ban, 56-ban, 68-ban és 89-ben is mindig rosszul 
paktumozott el valamit. Utoljára a demokrati
kus ellenzék egyezett ki a kommunista nomenk
latúrával. Új vagyonleltárt (ami sosem volt), az 
ügynöklisták teljes nyilvánosságát (kerül amibe 
kerül), a köztársasági elnök nép általi közvetlen 
választását követelik. Hosszan, folyamatosan

ostorozta tovább mindkét politikai oldal erőit. 
Meg kell nézni ki mikor mit lopott, és minden
ki féljen, akinek félnie kell. A gazdasági környe
zetet illetően úgy kell a változásokat végrehajta
ni, „hogy ne a halat bántsuk, hanem engedjük le 
róla a vizet“. A korrupció egyik melegágyának 
nevezte a leendő pártalapítványokat, a Sulinetet 
és a stadion beléptető rendszereket, melyek he
lyett inkább a vidéki népművelést támogatnák. 
Nekik a stratégiai kitörési pont az oktatás és a 
kultúra, nem a foci. A megcélzott szavazóréte
get a FIDESZ és a MIEP közötti sávban jelölte 
meg, ahol versenyhelyzetet akarnak teremteni. 
Beszélt még a civil világ és az önkormányzatok 
megerősítéséről és a média világának ártalmas 
túlsúlyáról.

Az érzelmi hangulatot megalapozó, de a hall
gatóság elkötelezett többségében azonban szá
mos kérdőjelet is tartalmazó felvezető (erős taps 
a balliberálisokat érintő, döbbent csönd a 
FIDESZ-t ért kritikai-mondatokra) után követ
kezett az elnök, a huszonéves Kovács Dávid. Az 
új párt létrejöttének fő okait a rendszerváltás el
maradásában és a jobboldal nem teljes lefedett
ségében jelölte meg. Szerinte olyan brutális és 
korrupt országban élünk, ahol a mai kormány 
megbuktatása sem oldana meg semmit, hiszen 
ők is csak bábok, a hatalmi (banki, gazdasági, 
stb.) elitek kezében. Keresztény elveket, a gaz
daságból nem kivonuló, igazságtevő és rendet 
tartó államot szeretnének. „A miért nem a 
FDDESZ-be léptünk ?“ kérdésre konkrét példa
ként hozta, hogy az ő kormányuk írta alá a tőke 
szabad áramlását és így a magyar föld kiárusítá
sát biztosító, vagy a 12 állami gazdaság elkótya
vetyélését szolgáló szerződéseket. Továbbá fel
rótta nekik a vasút tervezett eladását, a privatizá
ciós leltár hiányát, valamint hogy Németh 
Zsolték külpolitikájukban Izrael biztonságát 
szavatolták. Miközben a Jobbik semmilyen ál
lami támogatást nem kapott, kormánypénzzel 
támogatták Kende Péter, Krausz Tamás és Gerő

András könyveit, sőt utóbbi Pokomi miniszteri 
tanácsadója is volt. A magyar parlament szégye
nének tartja az afganisztáni és iraki missziót, hi
szen ma Irakban a nép a mi 56-unkat éli meg. 
Határontúli ügyekben támogatják a kettős ál
lampolgárságot, és a megalloivó RMDSZ-szel 
szemben az autonómia-törekvéseket. Befejezé
sül kifejtette: a FIDESZ és a Jobbik találkozhat 
egy közös úton, de külön kocsin haladnak. Szá
mukra a FIDESZ jó eszköz lehet a jelenlegi kor
mány leváltásában, de Orbán Viktor is csak „lé
lekben lehet a vezetőnk, tettekben nem az !“. A 
vastaps után kérdések és hozzászólások követ
keztek.

Elsőnek - mintegy vezérszónokként - ezt mű
fajilag egybeolvasztotta (ezért füttyök a hátsó 
sorokból) a sokat megélt alföldi népnek 135 éve 
szolgáló független orgánum vezető sajtómunká
sa, akinek mondatai az öröm és az aggódás kö

zött ingadoztak. Mert
hogy a szavazatokat a 
Jobbik vajon kitől ve
szi el, illetve, h^gy a 
kisgazdákat is elért 
megosztottság általuk 
- miattuk nem ismét- 
lődhet-e meg ? Hiszen 
ezért is van ma „szoci- 
alista-SZDSZ-es 
uralom“ ! (Ennek az 
uralomnak sűrűn hul
ló morzsáiból azért a 
kérdező is rendesen 
csipeget... a szerk.) A 
válasz kategorikus 
volt, az elnök nem ért 
egyet az aggódással, 
mert igenis, ahonnan 
kell és lehet, onnan 
vesz el majd szavaza
tokat a Jobbik. Egyéb
ként a társadalom 
masszívan antikom- 
munista 20 %-át még 
senki nem szólította 
meg. A jobboldalt pe
dig a régről beépített 
emberek verték szét, 

de egy olyan baráti közösségen alapuló vezeté
sen, mint jelenleg a Jobbik-é, ilyen nem képzel
hető el. Ők most az ír köztársasági hadsereg zárt 
alakzatában küzdenek, és óvják magukat azok
tól a már megjelenő (anyagi) támogatóktól, akik 
veszélyt jelenthetnek majd számukra. Volt hoz
zászóló, aki úgy jellemezte az estét, hogy „itt 
most a vágyálmainkat hallottuk, de ez a hatalom 
önként nem adja át a helyét". Válaszában az el
nök mind az időközi választás, mind a forrada
lom lehetőségét kizárta. Hiszen például az átfo
gó hírverés ellenére, Kondor Katalin mellett is 
alig ezren gyűltek össze tüntetni. Egyébként 
meg a 2002-es választásokon is csaltak. Ezt tud
ta a belügyminiszter, az Országos V álasz
tási Bizottság, a köztársasági elnök, m ég
sem történt semmi, és így lesz 2006-ban 
is.

Ebbe belenyugodtak még ők is...

A z elm ú lt m ásfél 
évtizedben  szám ta
lan olyan közéleti 
rendezvényen  vo l
tam , ah ol a m agyar 
p o litik a i p a le tta  
bárm ely árnyalatá
hoz tartozó erő  - kis 
eltéréssel, egyes je l
zők cseréjével vagy 
kitakarásával - tar
ta lm ila g  u gyan ezt 
m ondta e l ostoro- 
zá sk én t, ille tv e  
program ként. E re
dendően itt is ezt 
hallottuk. A p o liti
kában azonban az 
ú j arcokn ak  egy  
id e ig  ú j h ite lü k  
van. H a a Jobbik  
egy ú j a laku latként 
se g íth e t abban , 
hogy a 88-as n ívójú  
életszín von al em el
kedjen, hogy a kor
ru pció  k iseb b  le 
gyen vagy az okta
tás és ku ltúra stra
tég ia i ágazattá  vál
jo n , az nagyon fo n 
tos. H a m indeköz
ben betartják, hogy 
a verbális radika
lizm u st is elu tasító  
stílu su k  nem leh et 
m ajd a nem  verbá
lis agresszió m eleg
ágya, akkor helyük  
leh et a közéletben.

kg y



A M ikes-házért
Kevés olyan ügyről számolhatunk he mosta

nában, amelyben összefogás jö tt létre városi, 
megyei, országos, határon túli magyar és kül
fö ld i szjervezjetek között, pártok felett álló kö
zös egyetértéssel De ilyen a rodostói Mikes- 
ház ügye, amelynek 2005-ig történő újraépí
téséről Kecskeméten folytattak eredményes 
tárgyalásokat az érintettek a megyeházán.

A z egyik kezdeményező és szervező Alföldi 
Albert, a megyei közgyűlés atelnöke, itt kö
szönthette - többek között - Kiss Józsefet,
Zágon polgármesterét, valamint az. illetékes 
minisztériumok, főhatóságok és több civil 
szervezet képviselőjét A z épületet azon a ro
dostói telken építik m ajd fe l hűen, ahol erede
tileg is állt, a II. Rákóczi Ferenc fejedelm et 
száműzetésébe elkísérő M ikes Kelemen háza.
A mintegy 50 millió forintra becsülhető költ
ségek rendelkezésre állnak A telket a magyar 
állam megvásárolja, vagy bérbe veszi A  terve
ket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a 
Nemzeti Múzeum munkatársai díjmentesen 
készítik e l M ikes Kelemen szülővárosa,
Zágon biztosítja ingyen a fá t, annak odaszál- 
lírá sát és az. ácsmunkákat Kecskemét a továb
bi pályázatokhoz, való önrészt vállalta. Elin
dult a Rodostó Alapítvány közalapítvánnyá 
nyilvánítása, valamint számos helyi és hatá
ron túli szervezet is tett újabb felajánlásokat

A főkapitány nem udvarlást vár a sajtótól

Itt az összefogás ideje!
„Lobbitanácskozást“ tartottak a kecske

méti megyeházán a múlt hónapban a Ho
mokhátság vízutánpótlásának kérdésé
ben. Úgy tűnik, a helyi politikai erők is 
összefognak, pártállástól függetlenül, 
hogy segítsenek a Homokhátságon élő 
emberek gazdálkodási, megélhetési 
gondjainak enyhítésében, legalábbis a vi
zes ügyekben.

Évtizedek óta folyik a vita arról, baj 
van-e ezen a vidéken, és ha igen, akkor 
mit kellene tenni. Hogy baj van, az most 
már bizonyos. Ezt támasztotta alá a me
gyei önkormányzat szervezésében tartott 
rendezvényen a VITUKI Rt Hidrológiai 
Intézetének munkatársai által felvázolt 
helyzetkép is. A Homokhátság vízviszo
nyai rendkívül kedvezőtlenül alakultak 
az utóbbi húsz-harminc évben, ami a csa
padék mennyiségének csökkenésével va
lamint a gyakoribb és hosszabb aszályos 
időszakokkal függ össze. A talajvízszint 
egyes területeken több méterrel csökkent, 
az éghajlati vízhiány meghaladja az évi 
200 millimétert.

Balogh László, a megyei közgyűlés el
nöke kifejtette, bár két országgyűlési és 
kormányhatározat is született e kérdés
ben, a gyakorlatban alig történt előrelé
pés. Az 1,2 milliárd forint, ami az utóbbi 
hat évben rendelkezésre állt, csak arra 
volt elegendő, hogy néhány zsilipet meg

építsenek. A megyei közgyűlés elnöke 
szerint feltétlenül szükséges, hogy az or
szágos és a helyi területfejlesztési forráso
kat "összeadva", fokozatosan haladva 
próbálják megoldani a vízutánpótlással 
kapcsolatos gondokat.

Nemcsók János, az Alföld felzárkózta
tásáért felelős kormánybiztos kilátásba 
helyezte, hogy a következő három évben 
20 milliárd forintot lehet előteremteni a 
programra, amelynek fele lenne uniós 
forrás. Ez a kiszáradt szikes tavak helyén 
mintegy ötven, 10-200 ezer köbméteres 
víztározó kialakítására nyújtana fedeze
tet. Nemcsók János szerint a kormány 
várhatóan határozatot hoz, hogy már a jö
vő évi költségvetésben 1,3 milliárd forint 
szerepeljen erre a célra.

Kis Zoltán, a Környezetvédelmi és Víz
ügyi Minisztérium politikai államtitkára 
az agrár-környezetvédelmi programban 
rejlő lehetőségekről szólt, kiemelve, hogy 
az Európai Unió ezt lényegesen nagyobb 
mértékben támogatja, mint az intenzív 
mezőgazdaságot. 2006 végéig ilyen cí
men 130 milliárd forint támogatáshoz le
hetne jutni az uniótól, ha a tájgazdálkodás 
ott tartana Magyarországon, ahol nem

tart. Példaként említette a Hortobágyot, 
ahol 47 ezer hektáron kezd extenzív gaz
dálkodásba a Génmegőrző Kht. A tájgaz
dálkodást a Homokhátság esetében sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, mondta az 
államtitkár. A Duna-Tisza közi tározók 
kérdéséről szólva kifogásolta, hogy "nem 
látszanak" a kistérségi igények: hol, mit, 
mennyi vízzel kellene létesíteni és hon
nan kellene venni a vizet?

Madari Jenő, a megyei földművelés- 
ügyi hivatal vezetője hangsúlyozta: a Du
na-Tisza közén élő emberek kettős kihí
vás előtt állnak. Egyrészt meg kell felel
niük a természeti katasztrófa jellegű kihí
vásoknak, másrészt az Európai Unióhoz 
való csatlakozásnak. Minderre fel kell ké
szíteni az embereket, mert mit sem ér az 
a támogatási rendszer, amihez nem lehet 
hozzájutni.

Balogh László a tanácskozás végén be
jelentette, hogy pártok felett álló lobbi 
csoportot szervez a program felkarolásá
ra. Vezetésére Lezsák Sándort kérte fel, 
aki ígéretet tett, hogy szövetséges képvi
selőtársaival megvizsgálja, hogyan tud
nak segíteni a megoldásban.

-m-

kínálni, hanem csak egy olyan szű- 
kebb választékot nyújtanak, amelyből 
viszont lehet m élyebben is meríteni. A 
rendőrségi m unkáról nem kell sokkal 
többet nyilvánosság elé tárni, m int 
am ennyit például a pedagógusokéról 
vagy az orvosokéról. Ezzel együtt 
azonban a főkapitány vezetőtársai és 
munkatársai, valam int az egyes kapi
tányságok sokkal nagyobb szerepet és 
önállóságot kapnak a nyilvánosság tá
jékoztatásában.

A főkapitány személyesen nem kíván 
túl sokat szerepelni.

Konkrét példaként említette, hogy 
például egy baleseti helyszínelő adott 
esetben m inden különösebb engedély 
nélkül azonnal a helyszínen nyilatkoz
hat, de ugyanez egy bűnügy esetén 
m ár nem ennyire autom atikus. E l
mondta, hogy több területen még m é
lyebben szeretne tájékozódni.

Első intézkedései bizonyos változta
tásokat illetően még nem véglegesek, 
esetleg a későbbiekben még változhat
nak. A sajtó jelenlévő képviselői több 
kérdést és vélem ényt is m egfogalm az
tak, m elyek közül em lítésre méltó, 
hogy szeretnék az eddigi jó  szóvivői 
kapcsolatok folytatását. A T C jSytén, 
kérdésére  a főkap itány  elm ondta, 
hogy ő személyesen egyáltalán nem 
igényli a sajtó udvarlását, de szívesen 
veszi, ha a rendőrök és a rendőri m un
ka emberi, „egyenruhán túli“ oldala is 
m egjelenik a sajtóban.

Dr. Király Ferenc ezredes, a nem
régen kinevezett Bács-Kiskun me
gyei rendőrfőkapitány kötetlen be
szélgetésre hívta a megyei főkapi
tányságra a sajtó képviselőit. A 
bemutatkozóra érthetően nagy volt 
a média-érdeklődés.

A főkapitány bevezetőjében kérdés
ként vezette föl, vajon a megyében va
lóban annyira hem zseg-e a bűn, mint 
am ennyire messziről - főleg a sajtón 
keresztül -, így tűnik ? Feltehető tehát 
a kérdés, milyen legyen a szerepe a 
sajtónak, illetve a rendőrségi sajtó

m unkának a jövőben, a bűnözés, illet
ve a felderítés képének alakításában. 
Szerinte nincs a m egyében több ese
mény és borús hír, m int másutt az or
szágban, ezért ne fessen a rendőrség itt 
sem sötétebb képet, m int a valóság. A 

Jövőben nem fognak m indent tálcán

Új főkapitány, régi szóvivők és sajtómunkások (egy csoportja) lankadatlan kíváncsisággal...

...

Bűnmegelőzés a külterületeken1 %-ért köszönet
Az Iskolatáska Alapítvány ez

úton mond köszönetét mindazok-, 
nak, akik személyi jövedelem adó
juk  1 százalékát felajánlották. A be
vételből a nehéz anyagi körülm é
nyek között élő, az általános iskola 
első osztályát kezdő kisdiákok szü
leinek nyújtottunk támogatást. A to
vábbi segítséget előre is köszönjük.

Probojáczné Túri Éva 
kuratórium i elnök 

Adószámuk: 18346754-1-03, 
számlaszámúk:

11732002-20337791

Nem várt sikerrel zárult tavaly a 
Belügyminisztérium bűnmegelőzési 
modell programja a Kecskemét kör
nyéki településeken.

A tanyaprogram ba bekapcsolt hét 
községben az előző évekhez viszo
nyítva több m int hetven százalékkal 
csökkentek a betörések és egyéb bűn- 
cselekmények. A sikeren felbuzdulva 
a Kecskem éti Rendőrkapitányság ille
tékességi területéhez tartozó további 
öt település kérte a minisztérium tól a 
program  kiterjesztését. A legutóbbi 
közgyűlésen Kecskem ét képviselő tes
tületé ugyancsak támogatta, hogy a 
város külterületén hasonló bűnm eg
előzési akció kezdődhessen. A tanyás

külterületi részeket a rendőrség lét
szám helyzeténél és mobilitási lehető
ségeinél fogva nem képes állandó és 
folyam atos kontroll alatt tartani. A ta
nyavédelmi program sikerének egyik 
kulcsa éppen az volt, hogy olyan em 
bereket m ozgósíthatott a bűnm egelő
zés érdekében, akik nap m int nap já r
va a külterületeket, sok m indent észre- 
vehetnek: polgárőröket, vadászokat, 
mező- és vadőröket, orvosokat, szoci
ális gondozókat, lelkészeket. A másik 
„kulcs“ a mozgékonyság és elérhető
ség volt, amit a BM, illetve a Bizton
ságos M agyarországért Közalapítvány 
biztosított több Lada gépkocsival és 
mobiltelefonokkal. A modell-progra-

mot két nyugalm azott rendőrtiszt ko
ordinálta, a költségeket szintén a m i
nisztérium  állta.

Kecskem ét külterületén hatezernél 
több tanya és hobbiház található. Az 
utóbbi években nőtt a veszélyeztetett
ségük, gyakoriak a betörések, te r
mény- és állatlopások, az erőszakos 
bűncselekmények. A képviselőtestület 
úgy döntött, a jövő évi költségvetésbe 
2,4 millió forintot tervez be a tanyavé
delmi program elindításához. Éz az 
összeg a két koordinátor bérét fedezi. 
A m unkájukhoz szükséges autót és a 
m obiltelefonokat várhatóan a m inisz
térium bocsátja rendelkezésre.

m

Fontos a 
jogharmonizáció 
a felkészülésben

Nagy sikerű környezetvédelmi sze
mináriumot tartottak október végén 
Kecskeméten a Dél-alföldi régióban 
működő önkormányzatok, vállalko
zások és civil szervezetek számára. 
Az Európai Unió regionális és helyi 
szintű környezetvédelmi szabályo
zásával valamint az ehhez kapcsoló
dó hazai jogharmonizációval foglal
kozó tanácskozást az Európai Bi
zottság Bővítési Főigazgatósága, a 
TAIEX Iroda valamint a Bács-Kis
kun Megyei Közigazgatási Hivatal 
közösen szerve.zte.

A TAIEX (Technical Assistence 
Informatoin Exchange, azaz Techni
kai Segítségnyújtás és Információ
csere) Iroda az Európai Bizottság 
Bővítési Főigazgatósága keretében 
működik, s feladata, hogy segítséget 
nyújtson a tagjelölt országoknak az 
EU-joganyag átvételében, a joghar
monizációban és a végrehajtásban. 
Az iroda tavaly regionális tovább
képzési programot (RTP) indított 
azzal a konkrét céllal, hogy a régiók 
és megyék szakemberei számára is
mereteket adjon az uniós jogról és a 
végrehajtás gyakorlati kérdéseiről. 
Az így kiképzett RTP szakértőkből 
olyan hálózat épült ki, amely segíti a 
TAIEX további, a csatlakozó orszá
gokban tartandó rendezvényeinek - 
mint amilyen a kecskeméti is volt - 
helyi m egszervezését. M agyaror
szágról huszonkét jelöltet választot
tak ki az RTP-ben való részvételre. 
A program keretében öt átfogó 
szakterülettel foglalkoztak: szociál
politikával, fogyasztóvédelemmel, 
közbeszerzéssel, élelm iszerbizton
sággal és környezetvédelem m el, 
utóbbin belül elsősorban hulladék- 
gazdálkodással. A Dél-alföldi régió
ból dr. Tamás Ferencné vezető főta
nácsos vett részt a képzésen a kör
nyezetvédelem témakörében.

A kecskeméti szeminárium fő té
mája a környezetvédelmi politika, 
kiemelten a hulladékgazdálkodás 
m agyarországi jogi szabályozása  
volt, de tájékoztatást kaphattak a 
résztvevők a szakterületre vonatko
zó jogharmonizáció és a végrehajtás 
eddigi eredményeiről is. Az uniós 
gyakorlatról, helyi tapasztalatokról 
és megoldásokról ír és flamand 
szakértők beszéltek, a hazai felada
tokról a szaktárca képviselője, illet
ve környezetvédelmi szakemberek 
tartottak előadást.

A két Heltai 
előadása...

A TIT rendezésében a Katona 
József Emlékház ad helyet no
vember 19-én 16.30 órai kezdet
tel az „Em lékezés a magyar 
színjátszásra44 sorozaton belül 
két érdekes előadásra. H e lta i 
N ándor „Még a Csárdáskirálynő 
is majdnem m egbukott Kecs
keméten44 címmel a kecskeméti 
operett-csillagokról mesél.

Ezt követően H elta i G yön gyi 
(Phd) „A bulvárszínház átér
tékelődése44 címmel Honthy Han
na és Fedák Sári művészetével 
foglalkozik. Közreműködik Haj
dú Katalin. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!



Hallatja hangját az orvosok kamarája
A megújult orvosi kamara min

denki számára szokatlanul követ
kezetes kiállása, mint a vízbe do
bott kő, felkavarta az egészség
ügy állóvizét, ezzel szinte min
dennapos témája lett a szenzáció
éhes médiumoknak. Ám a médiá
ban való gyakori szereplés, mint 
általában, nem segíti az emberek 
jobb tájékozódását, talán még za
varja is a tisztánlátást, ugyanis 
sok egymásnak ellentmondó, át
politizált hír lát napvilágot. En
nek az írásnak az a szándéka, 
hogy ebben a dzsungelben segítse 
eligazodni a lakosságot, akiért az 
egészségügy igazából van.

Ahhoz, hogy m egértsük a helyze
tet, az orvosok „türelm etlenségét" a 
kam ara „radikalizálódását", vissza 
kell, tekintenünk a múltba. A szoci
alizm us ideje alatt az egészség
ügyet az úgynevezett improduktív 
ágazatok közé sorolták. Az időseb
bek tudják, hogy ez a tűrt, szüksé
ges rossz kategória azt is jelentette, 
hogy alig szántak rá pénzt. A bére
zést tekintve egy szintre került az 
egészségügy az egyébként nem le
becsülendő fodrász, pincér és ben
zinkutas szakm ákkal, am elyeket 
eleve borravalós foglalkozásnak te
kintenek a világban szinte m inden
hol. (Az első ördögi m egoldás) így 
szépen lassan mindenki rákénysze
rült a mellékesre, m ert az egyéb
ként sem nyolcórás m unkaidőért já 
ró fizetésből nem lehetett megélni. 
Volt, aki m ásodállást vállalt, volt, 
aki m agánrendelésen tett szert ext- 
raprofitra, voltak kényelmesebbek, 
akik a m unkaidőben ju to ttak  para
szolvenciához. M ert időközben, fé
lig legálissá téve az ilyenfajta fize
tés-kiegészítést, a nevét is hála
pénzre módosították. M iközben az 
egészségügyi dolgozók - nem  csak 
az orvosok - bérét m élyen tudásuk
nak, a tá rsadalom ban  elfog la lt, 
m egérdem elt helyüknek, a köz ér
dekében végzett hasznos m unká
juknak megfelelő szint alatt tartot
ták, addig az em berekben - felhasz
nálva a m édium okat az egyoldalú 
propaganda céljára - kiépítették a 
szocialista öntudatot, am elynek ré
sze volt, hogy az egészségügy in
gyenes. Tudjuk, ami ingyenes, an
nak nincs becsülete. (M ásodik ör
dögi csavar.) Ennek a gyalázatos 
m ódszernek, am elyet napjainkban 
ugyanúgy szeretne használni a poli
tika, is köszönhető, hogy az orvo
sok és más egészségügyi dolgozók 
m egbecsülése csökkent, m ára pedig 
ott tartunk, hogy alig jelentkeznek 
orvosi egyetemre.

A rendszerváltás után m ár nem 
volt annyira „szem érm esen sunyi" 
egyik korm ány sem. A zt kim ond
ták, hogy az egészségügy pénzbe, 
sok pénzbe kerül, de a prioritás te
kintetében nem történt változás. A 
m indenkori pénzügym iniszterek , 
am ilyen nagy vehem enciával kon
szolidálták a bankokat, ugyanolyan 
erővel takarékoskodtak az egész
ségügy rovására, ügyelve az ingye
nesség látszatára. (Harm adik ördö
gi lépcső) Valószínűleg ennek is 
köszönhető, hogy négyévenként az 
ország leváltotta a kormányokat.

Az egy főre ju tó  egészségügyi ki
adások nagysága M agyarországon 
az Európai Unió átlagának 40 szá
zaléka - áll a KSH felm érésében Ez 
a kétségbeejtően kicsi összeg nyil
vánvalóan nem elég, így nyugodtan 
m ondhatjuk, hogy az orvosok bérét 
az állam  a betegekkel fizetteti meg 
hálapénz formájában, ami amúgy 
az orvosok csak egy szűk rétegének 
a kiváltsága. Ennek a m estersége
sen előidézett hálapénzkényszem ek 
azokról a "hullám lovasairól" most

ne beszéljünk, akiknek m agatartá
sát általánosítva ítél a közvéle-' 
mény, de akiket nem csak a betegek, 
hanem a hivatásuknak élő orvos
kollégák is elítélnek. A hálapénz 
nélkül az egészségügy roskadozó 
épülete azonban m ár réges-rég ösz- 
szedőlt volna. Az állam, tehát „hi
vatalból üldözi" a hálapénzt, de az 
orvosok fizetésébe beszámítja. Ez
zel az ördögi kör be is zárult.

Ebből is látszik, hogy a politika 
napjainkban is ijesztő dolgokat m ű
vel. Ugyanaz az ördögi szándék 
m unkálkodik az egészségpolitika 
irányítóiban, m int régen. Az állam 
nak, a korm ányoknak nem az lenne 
a feladata, hogy kizárólag elvileg 
biztosítsa m indenkinek az egész
ségügyi ellátáshoz való jogát, ha
nem az ellátás feltételeiről is illene 
gondoskodni. Ehhez pedig szándék 
kell. M ondják  ugyan, hogy az 
egészségügy prioritást élvez, de en
nek az ellenkezője tapasztalható. A 
M OK megújult vezetése nem elég
szik meg újabb ígéretekkel, hanem 
konkrétum okat követel, törvénybe 
foglalt garanciákat fogad csak el, 
am elyeknek m egvalósulása korm á
nyoktól függetlenül, lépcsőzetesen, 
az ország  te lje sítőképességének  
megfelelő ütemben valósulna meg.

Úgy látszik, az orvosok eddig bír
ták cérnával. Észrevehetően végbe
ment egy nem zedékváltás, és a fia
talabbak, akik nem éltek a szocia
lizmusban - nem lettek tudat alatt 
m egfélem lítve - nem hajlandók ar
ra, amire szüleik: nem adják áron 
alul tudásukat, nem  akarnak diktá
tum szerű szerződéseket kötni a biz
tosítóval, nem akarják, hogy gyer
mekeikre m ások vigyázzanak, míg 
ők ügyelnek, fizetést szeretnének, 
nem m egalázó hálapénzt, és még 
sorolhatnánk. Ám az egészségügy
ben m ég nem  következett be a 
rendszerváltozás. Ú gy alakult, 
hogy a politikának eddig nem  volt 
szüksége az egészségügyre. M ost 
az egészségügyi szféra képviselői, 
m int 58 éve m ellőzőttek, követelik 
m aguknak azt a világon mindenhol 
e lfog la lt m egérdem elt helyet, 
am ely biztosítja, lehetővé teszi szá
m ukra, hogy orvosi esküjükhöz 
m éltón dolgozhassanak.

A  rendszerváltás 13 évének ered
m énytelen tárgyalásait követően az 
orvostársadalom  valam int az érde
keit képviselő kam ara és szakszer
vezet közösen  ráéb red tek  arra, 
hogy a po litika szem fényvesztő 
m ódon kijátssza az egészségügy
ben dolgozókat, és az ország, a be
tegek, az egészségügyben dolgozók 
érdekeit figyelm en kívül hagyva, 
önös érdekeit előtérbe helyezve 
osztja szét az adófizetők által m eg
term elt közpénzeket. Ennek a felis
merésnek, és az egyre inkább elle
hetetlenülő egészségügyi helyzet
nek köszönhető az egészségügyben 
eddig ism eretlen összefogás, és a 
kam ara követelései. (Az előző ka
marai vezetés is jó l felm érte a hely
zetet, m egfogalm azta az elváráso
kat, am ellyel a tagság egyetértett, 
de nem állt ki mellettük következe
tesen, bedőlt a korm ány ténynek ál
cázott ígéreteinek.)

Az orvosok döntő többsége így 
gondolkodik: „A  páciens szem 
pontja, érdeke nem azért előzi meg 
m indig és véglegesen az orvosét, 
mert az őskortól ez terjedt el, mert 
ez a szabály és ez így etikus, nem is 
azért, mert végül is ő tartja el az 
egészségügyet. H anem  kizárólag 
azért, mert ő a gyöngébb. Betegsé
ge miatt ő került nyom orult hely
zetbe, ő a kiszolgáltatott. Ez helye
zi az orvosok és mindenki fölé."

(Hankiss János) Ám elegük van ab
ból, hogy a korm ány m indenért 
őket teszi felelőssé. Az egyik hír 
szerint halottakat kezelnek, a kö
vetkező  héten  a sok és drága 
gyógyszer felesleges felírása a k i
fogás. Nem toleránsak a betegek 
hozzátartozóival, láthatjuk az egyik 
kereskedelm i TV-ben. Legújabban 
nem  jó l kom m unikálnak, tehát-egy
ségesen mindenkit kommunikációs 
tanfolyam ra küldenének a m inisz
térium illetékesei stb. M indez ter
m észetesen általánosítva hangzik 
el, m intha kollektiven m inden or
vos csalna, vem é a beteget, stb. Er
re a célra - az orvosok lejáratására - 
igen rafináltan felhasználják a m é
diumokat. Irányított olvasói levele
ket közölnek, meg nem erősített, a 
célnak megfelelő hírekről tudósíta
nak, úgynevezett „hiba feltáró TV- 
m űsorokat" sugároznak koncentrál
tan, am elyek a tendenciát, a szándé
kot jó l mutatják.

Hol van már a gyógyításhoz elen
gedhetetlenül szükséges bizalom? 
Ennek a fontos, a gyógyuláshoz el
engedhetetlen lelki tényezőnek a 
tudatos elbizonytalanításában a m é
dium oknak is, a politikának is ko
moly szerepe van. Ezért felelőssé
gük is nagy. Ugyanis a betegeket és 
az egészségügyben  do lgozókat 
egyarán t há trányosan  érin ti az, 
hogy az egészségügy csak szóban 
élvez prioritást. M ivel a politikának 
azt a betegségét, hogy az egészség
ügyet értékén alul lehetséges kezel
ni, nem lehet gyógyszerekkel orvo
solni, ezért közösek a célok. Ö nök
nek tudniuk kell, hogy az orvosok 
nem  szeretnének sztrájkolni, de kö
zös az érdek: a politikát rá kell 
kényszeríteni, hogy az egészség
ügyet ne hanyagolja el. Ebben a 
harcban - szövetségesként - kérik 
az egészségügy dolgozói az Önök 
m egértését és segítségét.

Az egészségügy jobbítását a ben
ne dolgozó és hozzáértő orvosok 
szeretnék a legjobban. Ennek a fe
lelősségnek a tudatában kam arájuk, 
karöltve a szakszervezettel felelős 
állami hozzáállást sürget. N em  csak 
saját egzisztenciájukért küzdenek 
többek között az alább felsorolt cé
lok kitűzésével, de ezek az előfelté
telei annak, hogy egy orvos a gyó
gyítás m unkáját a politikától füg
getlenül, kizárólag szakmai szem 
pontok és az orvostársadalom  által 
több évezred alatt kiérlelt, s annak 
érvényt is szerző etikai elvektől ve
zérelve végezhesse.

Mit követel a Kamara?
Az orvosi tevékenység  

díjazása az EU szintnek megfele
lően kerüljön kialakításra!

Szülessék törvényi ga
rancia a fenti díjtételek ütemezett 
bevezetésére!

Ne korlátozzák az orvosi 
tevékenységet, szakmai szempon
tokat figyelmen kívül hagyó gaz
dasági megfontolások alapján!

Valamennyi szakorvosra 
kiterjedően legyen az orvos szak
mai ismereteinek, tapasztalatá
nak, munkájának vagyoni érté
ke!

A rendkívüli munkavég
zéssel töltött idő kerüljön beszá
mításra a szolgálati időbe! A szol
gálati időbe történő beszámítás -a 
már nyugdíjban lévőkre is kiter- 
jedően-visszamenőlegesen is tör
ténjen meg!

Kapjon a Kamara a 
„jogállási66 törvényben alkalmas 
eszközöket az orvosok törvény
ben foglalt jogainak biztosításá
ra!

Kecskemét, 2003. 10. 07.

Jobb Lator Polgári Kör

Kések elismert mesterei
I<1 PÓLYÁK IMRf. 

I. U(j (meflosflott)

A Népi Iparművészeti Múzeumban adták át az 
érintettek és sok más érdeklődő jó  hangulatú ösz- 
szejövetelén a Népi Mesterségek Művészete pá
lyázat idei díjait. A kiállítást megnyitotta és a p á - . 
lyázatot értékelte Bánszky Pál művészettörté
nész, a Népművészeti Egyesületek Szövetségé
nek elnöke. Az egyik kiemelt díjazott a híres 
kecskeméti késes família tagja, ifj. Pólyák Imre. 
Képeinken: apa és fia, valamint mestermunkáik.

Székhelyi újra itt(hon)

A Liberális Klub legutóbb Székhelyi 
Józsefet, a Szegedi Nemzeti Színház di
rektorát, egykori SZDSZ-es képviselő- 
jelöltet látta vendégül. A pályáját egyko
ron Kecskem éten kezdő színész-rende
ző jó  szívvel érkezett a hírős városba, 
ahol nagy érdeklődés fogadta.

Aki esetleg később érkezett volna (sze
rencsére nem akadt ilyen érdeklődő) fel
olvasóesten érezhette volna magát. A 
beszélgetés vezetője ugyanis arról kér
dezte a művészt, szeret-e főzni, mire ő 
felo lvaso tt egy vidám , nosztalg ikus 
részletet könyvéből. A hallgatóság meg 
is éhezhete tt, am ikor héjában  sült 
krumpliról, tojásos nokedliről (és persze 
fejes salátáról) esett szó. A brassói apró
pecsenyére (Székhelyi kedvenc finom
sága) azonban még várni kellett. A vára
kozás tartalmasra sikeredett, hála a ven
dégnek. Egykori kecskeméti színészről 
lévén szó, előtérbe kerültek a helyi szto
rik, és ez így is van rendjén. Székhelyi 
Radó Vilmosnak, a Katona József Szín
ház örökös direktorának köszönheti első 
sikereit, ő hívta ugyanis városunkba az 
akkor még főiskolás színész-palántát. 
Sőt, rögvest megkapta Hamlet szerepét, 
amit el sem hitt az érdekelt. Székhelyi 
rajongással beszélt egykori mesteréről, 
no és arról, milyen az, ha egy színész 
visszadob egy szerepet. A Svejk zenés 
változa tában  általános m eglepetésre 
nem kívánt szerepelni a Hamlettel be
robbanó fiú. O azonban csak a színházat 
szerette volna megóvni az égéstől, amit 
Vili bácsi 300 forintos fizetésemeléssel 
jutalm azott (ez ellen a tanács illetékesei 
sem tehettek semmit). Székhelyi persze 
tisztában van azzal, hogy szerepet visz- 
szadobni ma már az öngyilkossággal 
felérő tett. A történet kapcsán említi, 
hogy Szegeden igazgatói alapot hozott 
létre, amelyből az új évad első prem ie

rén (Pirandello: Hat szereplő szerzőt ke
res) többen is részesültek. Nem m arad
hatott el a nevezetes történet említése 
sem, am ikor a tehetséges színész verset 
írt az új direktorról, Miszlairól, akit nem 
nagyon zárt szívébe. A verssorok össze
o lvasásával egy sum m ás vélem ény 
hangzik el az érintettről (A jellegzetes 
férfi testrész említése még többször elő
fordult az estén, talán nem kellett vol
na.). Székhelyi József egyébként sokall
ja  az öt nemzeti teátrumot az országban, 
miközben felújított ceglédi OTP-nek ne
vezi a Nemzeti Színházat. Szerinte ha
talmas munka, jó  kezdeményezés, de 
némileg zsibvásár jellegű a megyei tár
sulatok havi szereplése a Jordán Tamás 
igazgatta intézményben. Székhelyi nem 
tartja magát mészárosnak, ügyel arra, 
hogy a takarékos szegedi költségvetés 
miatt ne kelljen sokakat elbocsátania, 
m iközben ha sor kerül rá, ingyen já tsza
na, rendezne a Tisza-parti városban. 
Szavai szerint Gregor József felajánlása 
után (egy forintért rendezte meg a Don 
Carlost) nem fogadhatna el semmi ho
noráriumot. Pláne úgy, hogy folyam ato
san támadások kereszttüzében áll politi
kai múltja miatt. Az est folyamán így a 
politika is szóba került, és egy konkrét 
témában is szólt a művész: szerinte nem 
Gripen gépeket kellett volna vennünk, 
hanem megegyezni a NATO-val, hogy 
hazánk legyen a szervezet hadtápja, a re
pülőtereken pedig épüljenek konzerv
gyárak. A jelenleg egyébként filmet is 
forgató m űvész elárulta, m enedzsere 
akar lenni a szegedi színháznak, és elér
ni azt, hogy újra elismert, nyereséges te
átrum legyen a Tisza-parti. Miután invi
tálta a jelenlévőket a futó darabokra, a 
Liberális Klub Radó Vilmos egykori ka
rórájával ajándékozta meg a művészt.

d. s.



Hogy szabad, magabiztos, felelősségtudó legyen

Waldorf-
óvoda

a
Szarkásban

A Waldorf-pedagógiát, amely ere
detileg a Waldorf-Astoria cigaretta- 
gyár kísérleti óvodájának nevelési 
módszere volt, dr. Vekerdy Tamás 
gyerm ekpszichológus, M akovecz 
Imre építész és dr. Jakab Tibor or
vos, közel húsz évvel ezelőtt honosí
totta meg Magyarországon. Mára 
mintegy 40 intézmény működik ha
zánkban az alternatív elvek szerint, 
amelyek a növendékeket 3-tól egé
szen 19 esztendős korig (4+1 éves 
középfokú képzéssel), elsősorban 
önállóságra, kreativitásra hivatot
tak nevelni. A gyermekközpontú 
szemlélet kecskeméti sikereiről Sá
rik Szilvia, a városban idén szep
tembertől működő Waldorf-óvoda 
marketing vezetője számol be, aki 
két itt tanuló kisgyermek édesanyja
ként, néha mint képesítés nélküli 
pedagógus is besegít az óvodában. A 
kicsikkel egyébként két óvónő és egy 
dadus foglalkozik, a Vekerdy Tamás 
által megfogalmazott vezérelv alap
ján: "Légy azzá, aki vagy! Ez hozza 
ugyanis a legnagyobb gazdagodást a 
társadalomnak és az egész emberi
ségnek, ha te a saját személyiségedet 
kibontakoztathatod."

Hány gyerek jár ide?

Egy csoporttal, tizennégy kicsivel in
dultunk. Jelenleg egy híján húsz a lét
szám, de mivel a W aldorf- intézm é
nyek folyam atosan fogadják az új be- 
iratkozókat, lehetséges, hogy a tanév 
végéig még bővül majd a csoport. Egy 
csoport kerete 22, de a mostani m ellett 
még akár további kilenc csoport szá
mára is elegendő volna itt a befogadó 
hely.

ígéretes tehát a W aldorf - 
pedagógia kecskeméti jövője?

Azt lehet mondani, hogy igen. Öt év
vel ezelőtt két óvodapedagógus, akik 
egyike mellesleg a m ost hivatalossá 
vált óvodában is munkatársunk, a saját 
és egy-két ism erősük gyermekei ré
szére létesített a W aldorf szellemében 
egy családóvodát. Tulajdonképpen eb
ből nőtte ki m agát a tavaly előtt a 
Szarkásban alapított W aldorf általános 
iskola. M ost pedig, az alsófokú intéz
m ényeknek a dem ográfiai hu llám 
völgy és a pénztelenség miatti leépíté
se következtében, egy állámi óvoda 
em eletén, három évre helyet kapott a 
W aldorf-óvoda is. így m ár kevésbé 
kell attól tartani, hogy a felm enő rend
szerben m űködő, idén m ár három év
folyammal dolgozó iskola gyerm ek
utánpótlás nélkül marad. Ha az intéz
m ényeket fenntartó  "G yerm ekkert" 
Kecskeméti WALDORF Egyesület ez
alatt sikerrel pályázik a szarkási ingat
lan infrastruktúrájának fejlesztésére, 
valószínűleg oda költözik majd az 
óvoda, néhány további év múlva pedig 
m egnyílhat ott a gimnázium.

Az, hogy kevesebb gyermek 
születik, nem érinti negatívan 
a W aldorf-intézményeket is?

Nem. A W aldorf-pedagógia, hogy 
marketinges kifejezéssel éljek, egy pi
aci rés betöltője, ugyanis tudtom mal 
nincs rajta kívül más alternatív peda
gógia, az erre váló igény pedig egyre

nagyobb. N éhány éve sikerrel rendez
zük meg, novem ber és január között a 
P edagógiai In tézetben  a W aldorf- 
hetek  ingyenes előadásso rozatá t, 
am elyre idén többek között eljön pél
dául Vekerdy Tamás és Szőke Henrik, 
gyerm ekpszicho lógus, a szolnoki 
W aldorf-iskola alapító tanára is. Ja, és 
nem sokára m eg jelen ik  a W aldorf- 
naptár, am elyet óvodásaink, iskolása
ink és pedagógusaink alkotásai fognak 
díszíteni.

Tudtom m al a Szarkásban  
egy másik alternatív pedagó
giai modell, a Gordon-iskola 
helyét vették át. Miért? Lehet, 
hogy a W aldorf életképesebb?

A Gordon csak elsőtől negyedik osz
tályos korukig vitte a gyerekeket, ez
után a tanulók visszakerültek a hagyo
m ányos iskolákba, ahol sokan közülük 
nagyon m egszenvedtek , m ert m ás 
tempóban, más felosztásban folyt az 
oktatás. Végül a Gordon csődbe ment. 
M agyarországon egyébként egyedül 
Kecskem éten volt Gordon-iskola.

Hogyan gazdálkodik  a 
Waldorf?

A z állami tám ogatás, úgynevezett 
fejkvóta m elle tt vannak  állandó  
szponzoraink, és különböző jótékony- 
sági célú rendezvények, kiállítások, 
vásárok, valam int a májusi Waldorf- 
bál, de a költségvetés oroszlánrészét a 
szülői befizetések fedezik. Ha valaki 
hozzánk szeretné járatni a gyerekét, 
akkor az óvodában 7000 forintot kell 
fizetnie egy hónapra, plusz az ebéd
pénzt. Ám ez, ha azt nézzük, hogy a 
helyi m agánóvodák havidíjai húszezer 
és hetven ezer forint között mozognak, 
nem olyan vészesen nagy összeg. Az 
iskolánkban pedig kb. 15.000 forintot 
kell fizetni havonta, de ott ezért a diá
kok teljes ellátást kapnak, és kis lét
számú osztályokban, nagyon magas 
szintű képzésben részesülnek. Nem 
bifláznak, magolnak, hanem élmény- 
szerűen tanulják az anyagot. Rendsze
resen járják  például a term észetet, és a 
kirándulások során tanulják a biológi
á t  Ezen kívül szinte m inden hónapra 
ju t egy vallásos eredetű ünnep, m int 
pl. a Szent M ihály nap, a M árton nap... 
A je les napokra bensőséges m űsorok
kal, bátorságpróbákkal készülnek. A 
fellépések alkalm ával sokszor a szü
lők is aktívan közreműködnek, szere
pelnek. Nagyon erős a kötődés a szü
lők és az iskola, illetve az óvoda kö
zött. Bár az óvoda jóval zártabb, m int
ha egy másodlagos család lenne, aho
vá nem járkál be csak úgy akárki. Egy- 
szer-kétszer egy évben van nyílt nap, 
am ikor az anyukák, apukák, nagym a
m ák, reggeltő l délu tánig  nézhetik , 
hogy m it csinálnak a gyerekek, de az 
ünnepek itt nem a nyilvánosság előtt 
zajlanak. Ez segít a kicsik lelki bizton
ságának megterem tésében.

Mi a W aldorf-módszer lé
nyege?

Az, hogy nagyon gyerekbarát. Azt 
mondja, hogy a gyereket hagyni kell, 
hogy gyerek legyen, am íg csak tud, 
am ihez például fontos, hogy minél 
több időt töltsön a szüleivel, tehát, ha

lehetséges, mondjuk a délutáni alvás 
idejére m ár otthon legyen. Fontos, 
hogy vegyes csoportok vannak, azaz a 
három évesektől a hat-hét évesekig 
együtt vannak a gyerekek. Ez azért jó , 
mert a kicsik így nagyon könnyen 
m egtanulnak kom m unikálni, késsel- 
villával enni, orrot fújni, vécére m en
ni, ugyanis sokkal hatásosabb, hogyha 
látják, hogyan csinálja m indenki, m int

tanulja elfogadni a fizikai, vagy éppen 
lelki sérüléseket, ennek az aránynak a 
túllépése azonban m ár a közösség ro
vására menne. A gyerekeink pedig, 
igaz, hogy nem tanulnak meg kiselsős- 
ként október-novem berre olvasni meg 
írni, viszont nem is lesznek funkcioná
lis analfabéták. A legtöbb kisgyerek a 
hagyom ányos oktatással járó  stresszt 
nem bírja. A NAT-ot mi is teljesítjük,

esik szám ára kifejlesztett, különleges 
torna,.nem  csak a testnek, hanem a lé
leknek is, akár a jóga, vagy a tai-chi. 
És m indig van egy nagyon szép év
szakasztal, ősszel például gesztenyék
kel, télen pedig egy fehér selyem ken
dővel és alatta m agokkal, am elyek 
majd tavasszal előbújnak. Együtt vál
tozik a term észettel, és helyet ad az 
éppen aktuális ünnepek jelképeinek is.

hogyha o tthon  anyuka-apuka azt 
mondja, hogy így és így tessék csinál
ni. A nagyok pedig élvezik, hogy ők a 
nagyok, és gondoskodnak a kicsikről, 
m indenben segítenek nekik. így sok
kal könnyebb szocializálódniuk, és 
felnőtt korukban is könnyebben te
rem tenek majd kapcsolatokat. Ezen 
kívül, elsősorban a művészeti nevelés
re helyeződik a hangsúly, hogy később 
se m enjen el a kedvük az önálló tanu
lástól. Nincs m atem atika oktatás az 
óvodában és úszni, meg lovagolni sem 
hordjuk a kisgyerekeket, semmi efféle 
túlhajszolt dolgot nem csinálunk ve
lük. Viszont nagyon sokat játszanak 
szabadon , és ra jzo lnak , festenek , 
ahogy épp a lelkűkből kijön. Nincs 
meghatározva, hogy Pistike, m ost raj
zoljál kalapos bácsit bajusszal. Ezzel 
alapozódik meg igazán a későbbi tu
dásuk. Valódi sikerélm ényeik vannak, 
és nem azért, mert az óvónéni azt 
mondta, hogy ügyes vagy, szépen tel
jesítetted a feladatot, am it a NAT elő
ír, hanem  azért, mert egy gyereknek 
sikerélmény, ha játszhat egy jó t, és 
közben például kiéli magából, hogy 
előző nap a szülei veszekedtek, mert 
nem tudta velük megbeszélni, de most 
lerajzolta, és ezzel a memóriája törli a 
negatív élményt. A gyerekek lelke sze
rencsére nagyon jó  öntisztító m echa
nizmussal rendelkezik.

Ez a nagy szabadság nem jár 
negatív következményekkel?

Korántsem. Van egy bizonyos fajta, 
idéző jelben vett rossz hírünk, m isze
rint egyrészt minden hülye meg rossz 
gyereket fölveszünk, másrészt pedig, 
hogy egyáltalán nem követelünk tő
lük. Az igazság az, hogy először is fel
vételiztetés van... Ha nagyon agresz- 
szív, vagy mentálisan annyira sérült 
egy kisgyerek, hogy nem való a többi
ek mellé, nem vesszük fel, illetve 20 
kicsi közé egyet, ami kb. 8% -ot jelent, 
így az ép és egészséges is korán m eg

másképp ütemezve. A kicsik itt 
csak a második osztály végére 
tudnak fo lyam atosan ím i-o l- 
vasni, de akkor szinte tévedhe- 
tetlenül. Igenis, szigorúan fog
juk, terheljük őket. Tehetjük, 
ugyanis egy csomó időt és ener
giát m egspórolunk azzal, hogy 
lineárisan tanítunk, tehát nin
csenek ism étlések, nem  úgy, 
m int a közoktatás spirális rend
szerében, ahol bizonyos tan
anyagok, témák gyakran visz- 
sza-vissza térnek. D iákjaink, a 
tapasztalat szerint a felsőfokú 
oktatásban is jeleskednek, fő
ként m ert m agabiztosak  és m erik 
használni a fantáziájukat, nagyon kre
atívok. N ém etországban jellem ző az a 
gyakorlat, hogy sokan a legnagyobb 
gyárak közül kifejezetten W aldorf- 
végzettségű m unkatársakat keresnek.

Visszatérve az óvodára, ho
gyan telik egy átlagos nap?

A gyerekek nyolc óra körül érkez
nek. A gabona-napok szerint esedékes 
kását (zab, rizs, köles) megfőzik az 
óvónénikkel, m elynek elfogyasztása 
után egy-m ásfél óra szabad játék  kö
vetkezik. Az együtt főzés, mosogatás, 
takarítás a családra em lékeztető, m eg
hitt légkör kialakítását szolgálja. A 
legkisebb apróság is részt vesz a m un
kában, babakéssel, babasöprűvel, kis- 
lapáttal. M ajd kezdődhetnek a külön
böző foglalkozások, általában festés, 
vagy gyurmázás, gyapjúkép-készítés, 
illetve méhviasz krétával történő raj
zolás. A kréták nagyobbak a m egszo
kottnál, hogy m éretük ne a háromujjas 
fogást erőltesse a kis kezek számára, 
hiszen ebben a korban még amúgy 
sem tudja koordinálni az agy a fino
mabb mozgásokat. A foglalkozás után 
jön  az udvari játék, majd az ebéd, azu
tán az alvás, és véget is ért a nap. Fon
tos, hogy szertartások vannak, mint 
például a reggeli reigen, ami egy a ki-

A gyerekek reggelente gyertyát gyúj
tanak, körbeállnak és elm esélik egy
másnak, hogy mi történt velük az elő
ző nap, vagy amióta nem találkoztak, 
azután m egfogják egymás kezét és a 
beszélgetés lezárásaként közösen el
énekelnek egy dalt, utána pedig az 
egyikük egy koppintóval elo ltja a 
gyertyát.

Mi a Waldorf-pedagógia ne
velési elvének súlypontja, az 
óvodára vonatkoztatva?

A gyerm ekekkel való szem élyes, 
egyénre szabott kapcsolat. Az óvónők 
m inden kisgyerekkel találnak naponta 
5-10 percet, am ikor csak vele foglal
koznak: ölükbe veszik, hocogtatják, 
tornáztatják, illóolajjal kenik be a kis 
tenyerét. És ha valam elyik kicsinek 
bánata van, baja történt, vagy betegség 
bujkál benne, akár másfél órát is eltölt 
vele kettesben az óvónő.

Nincs féltékenykedés a gye
rekek között?

Nem, nagyon megértők. így tényleg 
m indegyikükre ju that annyi figyelem, 
amennyi neki szükséges, annyi szere
tet, am ennyire igénye van.

Varga Károly



TCöftén.

Egy kis segítség az életkezdéshez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatot hirdetett hátrányos helyzetű, a gyermekvéde
lem rendszerében felnőtt fiatalok lakástámogatására. Az 1991 és 1997 közötti időszakban nagykorúvá vált, volt in
tézeti fiatalok életkezdési támogatására 100 millió forintos pénzkeretet osztottak szét országosan. Bács-Kiskun me
gyében 3,6 millió forint szétosztására nyílt lehetőség, melynek 25 %-át a megyei önkormányzat, 10 %-át a támo
gatott fiatalnak kellett állnia. A négy támogatott szerződését ünnepélyes keretek között írták alá, ahol Szabó Ká
roly alelnök köszöntötte a sikeres pályázókat. Molnár Gabriella lakásvásárlásra, Fekete Tamás lakásépítéshez, 
Rusznyák Pálné és Kiss László lakás-korszerűsítésre nyert el jelentősebb összeget.

Együtt a belüggyel a gyermekekért
A z Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos döntő 

„igenu kimondása óta számos területen indult meg olyan koordi
nációs jellegű előkészítő munka, mely nemcsak a csatlakozás fe l
tételének, de a későbbi eredményes együttműködés alapjának is 
tekinthető. Ennek egyik részjét képezi az a jogkoordinációs tevé
kenység, amelynek az utóbbi hónapokban számos közveden ered
ményét is tapasztalhattuk. M ivel a nemzetközi elvárásokhoz iga
zodó magyar jog i szabályozás legújabb törvénycikkelyei, rendele
téi, illetve az ezekkel kapcsolatos korábbi rendeletek módosításai 
meglehetősen újkeletűek, nem válhattak szeles körben ismertté, 
jelen írásunkban egy-két olyan jo g i változtatásra szeretnénk rá
irányítani a figyelmet, melyek az alkotmányos jo g  alkalmazásá
nak leghétköznapibb szintjén: a család, gyermekvédelem, adat- és 
titokvédelem szintjén érinthetik olvasóinkat Közismert, hogy a 
korábbi jo g i szabályozás számos esetben hagyott ún. joghézagot, 
melynek következtében igen nehézzé vált egyrészt magának a jog
követő magatartásnak az érvényesítése, másrészt meglehetősen 
nagy szerepet kapott a jogilag nem teljesen tisztázott helyzetekben 
az abban dönteni kényszerülő személyek egyéni felelőssége.

Vegyünk egy életközeli, a rendőrség gyakorlatában is előfordu
ló példát. Nem ritka eset, hogy felm erülő bűncselekmény, szabály- 
sértés gyanúja, vagy épp a bűnmegelőzés okán a rendőrség ada
tokat kér ki tanulókkal kapcsolatosan az iskoláktól, oktatási intéz
ményektől. M indezidáig nem volt tisztázott, hogy milyen adat az, 
am i minden további nélkül kiadható, melyek azok, melyek csak 
szülői hozzájárulással adhatók ki, illetve van-e olyan, melynek ki
adását adott esetben az iskolaigazgató teljes mértékben megta
gadhatja, mert az a tanuló személyes adatvédelmi joga megsérté
sének vagy a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül 
Mindezek megítélése a száz százalékos döntési jogkörrel felruhá
zott intézményvezetőé volt Ily módon a dolog még csak-csak mű
ködött is egészen addig, amíg az ügy valamilyen oknál fogva pe
res útra nem terelődött Ebben az esetben viszont az. adatot kiszol
gáltató vagy ki nem szolgáltató iskolaigazgató helyzete ellehetetle
nült A bíróság előtt már egyetlen 
jogszabály sem támogatta abban, 
hogy döntésá egyértelmű rende
letekkel jogszerűen védeni is tud
ja. A per végeredménye a jogot 
magyarázó, olykor önmagukkal 
is ellentmondásba keveredő ügy
védek ügyességén m úlott Vajon 
milyen változást kínálnak ilyen 
esetekben a törvény legújabb ren
delkezései? - Kérdésemre dr. Be
álló Vera, a Kecskemét Városi 
Rendőrkapitányság bűnmegelő
zési és áldozatvédelmi csoportjá
nak vezetője, a jogtudományok 
doktora, családjogi szakjogász 
válaszai

Ebben a vonatkozásban az 1993. évi közoktatási törvény 2003. 
szeptember elsején hatályba lépő módosulásai az irányadóak, me
lyek most már egészen pontosan és világosan adnak választ az em
lített kérdésben. A gyermekek, tanulók adatainak nyilvántartásában 
egészen pontosan megnevezettek és elhatárolhatók az olyan ada
tok, melyeknek kezelésére és meghatározott intézményekhez to
vábbítására az oktatási intézmény jogosult és köteles. Ezek sorába 
tartozik a tanuló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, ál
landó lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, a 
szülő(k) neve és elérhetősége, a gyermek óvodai fejlődésével kap
csolatos adatok, illetve a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok. 
Utóbbiak meglehetősen széleskörű tájékoztatásra adnak lehetősé
get. A teljesség igénye nélkül kiemelve például továbbíthatóak a ta
nulók tudásszintjével, beilleszkedésével, magatartásával kapcsola
tos adatok, beleértve a rendellenességekre vagy sajátos nevelési 
igényre vonatkozó adatokat is. Utóbbiak megítélésében nagy sze
repet kap az iskolák aktuálisan újrafogalmazott házirendje, mely in

tézményenként rögzíti azokat az elvárásokat, melyek megszegése 
kevésbé súlyos vagy súlyos fegyelmezetlenségnek minősül. így 
például a titoktartási szabályok nem akadályozhatják az iskola sza
bályait tartalmazó házirend előírásainak megsértése, az egészségká
rosító szerek fogyasztása, az italozás, drogfogyasztás, a káros szen
vedélyek terjesztésében való közreműködés vétsége miatt szüksé
gessé vált tanári, intézményvezetői intézkedések végrehajtását. Ma
gyarán - ahol jog és erkölcs egybeesik -: a személyiségi jogok gya
korlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesíté
sében. - A törvény alapján fent felsorakoztatott adatok mellett ter
mészetesen más adatok is felvehetőek és továbbadhatóak, de csak
is az érintettek, illetve gondviselőik hozzájárulásával.

Melyek azok az intézmények, melyek felé az iskola a törvényi 
előírás szerint adatszolgáltatási kötelezettséggel bír?

Ezt is pontosan megjelöli a törvény. A fenntartó, az önkormány
zat felé, a bíróság, rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv és 
nemzetbiztonsági szolgálat felé minden adat korlátozás nélkül kiad
ható. Ezen kívül törvényben meghatározott részadatok továbbítha
tóak az oktatási, nevelési társintézmények felé, iskola-egészségügyi 
feladatokat ellátó intézmények felé, család-, gyermek- és ifjúságvé
delemmel foglalkozó szervezetek felé. Mindegyikük számára érvé
nyes ugyanakkor, hogy a tájékoztatás nem lehet öncélú, csakis cél
hoz kötött, s a megnevezett célnak megfelelő mértékben használha
tó fel.

Nem jelent itt törvényi önellentmondást a pedagógusok és ne
velő, oktató munkát segítő közalkalmazottak számára előírt ti
toktartási kötelezettség?

A titoktartási kötelezettség nem teljed ki azokra a fent említett 
adatokra, amelyek a törvény alapján kezelhetők és továbbíthatók, 
sőt a pedagógus és a munkáját segítő közalkalmazott köteles is - a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
17.§-ára tekintettel - az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladék
talanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek súlyos veszély- 
helyzetbe került vagy kerülhet.

Még így is sok esetben jelent gondot a pedagógusok számára 
a „beavatkozás - be nem avatkozás64 dilemmája.

Ennek megoldására jött létre a közelmúltban Kecskeméten a 
Fecske u. 20. szám alatt az a megelőzési célokat szolgáló iroda, 
ahová bárid név nélküli bejelentést tehet, ha környezetében gyer
mek, és fiatalkorú valamilyen fokú veszélyeztetését észleli. Ezt kö
vetően - nem büntetőjogi eljárás keretében - minden esetben utána
nézünk annak, hogy a veszélyeztetettség ténye valóban fennáll-e, 
ill. milyen módon szüntethető meg.

Úgy tudom, a rendőrség részéről a már ismert és beváltnak 
mondható D.A.D.A-program megvalósulása mellett más meg
előzéssel kapcsolatos előrelépések is történtek.

Ezek között fontos helyen áll a különböző helyekről érkező eseti 
felkérések teljesítése. Ennél is átfogóbb megoldást, intézményi ösz- 
szefogást sürgetünk a veszélyeztetett gyermekek érdekében: a vá
rosi önkormányzattal szorosan együttműködve kezdeményeztük a 
közelmúltban az ún. „Bűnmegelőzési Kerekasztal" megalakulását, 
mely a gyerek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó célszervezetek si
keres együttműködését hivatott szolgálni. Összefogja, s koordinál
ja a különféle helyekről érkező segítés lehetőségeit - kiemelt, konk
rét célok megvalósulása érdekében. A Bűnmegelőzési Kerekasztal 
nagyon sok civil szervezetet fog át, amelyeket ténylegesen az ön- 
kormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága koordinál, elnöke Dr. 
Brúszel László. A kerekasztal-program a rendőrség szakmai olda
láról teljes mértékben kidolgozott, jelen pillanatban az önkormány
zatnál aláírásra vár, s további tárgyalások folynak a gyámhivatallal 
arról, hogy az eddig ás gyakorlatban lévő intézkedések mellett mi
lyen jellegű segítséget tudnak még nyújtani a tényleges megelőzés 
érdekében.

Még mindig és már megint

A közoktatási törvény módosításáról...
Foglalkozási ártalomként és hivatalból egyaránt érdeklődéssel figyelem az oktatásunk 

kérdéseit érintő törvényi előírások, jogszabályok változásait. Mindig csodálattal adózom 
azok előtt, akik minden módosítás alkalmával rögtön ki tudják ragadni azt a szeletet, amin 
aztán kellően hosszú ideig, egymás idegeit és jószándékát felőrlő következetességgel lehet 
rágódni, anélkül, hogy más, esetleg fontos kérdésekről egyáltalán szó esnék a nyilvánosság 
elé gerjesztett vitákban.

A közoktatási törvény módosítása nehezen múló, de lassan a kimerülés jeleit mutató nyi- 
latkozat-özönt indított el. Jellemző módon két kérdés körül hullámzott az indulatoktól sem 
mentes egymás mellé beszélés: a titoktartás és a túlmunka kérdései körül. A titoktartással 
kapcsolatban itt csak annyit jegyeznék meg, hogy egyszerűen az élet valamennyi területé
re érvényes adatvédelem alkalmazásáról van szó, ami nevelési szempontból azt az „apró
ságot" is jelenti, hogy senkivel, még a gyermekkel sem történhet meg, hogy róla (sorsáról, 
életviteléről, problémáiról) nélküle szülessenek jóvátehetetlen döntések (amennyiben cse
lekvőképes állapotban van!). A törvény mellékletében szereplő passzusok ezt elég kimerí
tően körüljárják.

A túlmunka kérdéséhez nem tudok és nem is kívánok hozzászólni, de meggyőződésem, 
hogy az értelmezés lehetősége itt is elég széles skálán mozog: vannak, akik minden lehe
tőséget megragadnak arra, hogy többletmunkával többlet-jövedelemhez jussanak, vannak, 
akik a kevesebb túlóra lehetőségét vagy kényszerét is soknak tartanák. Itt igazságot tenni 
nem a törvény, hanem a helyi vezetés feladata.

Van viszont a törvény módosításában néhány olyan passzus, ami valahogy nem jutott el 
a.szélesebb közvélemény előtt zajló párbeszéd szintjére. Ilyen például a gyermekek, a szü
lők és pedagógusok jogainak részletezése mellett a tanulók kötelességeinek pontosítása, 
például a házirend betartására, vagy az oktatási intézmény eszközeik megóvására vonatko
zóan. A korábbinál részletesebb és pontosabb a szülők kötelezettségeinek kifejtése, éppen 
a gyermek oktatása és nevelése, valamint az oktatási intézmény és a család együttműködé
sének zavartalansága érdekében.

Már a bevezetésben részletesen foglalkozik a törvény a hátrányos megkülönböztetés ki
küszöbölésének követelményével, az európai normáknak megfelelő esélyegyenlőség biz
tosításával.

S végül egy korántsem elhanyagolható szövegrész, amely szintén kiegészült és az okta
tásban érintettek fokozott jogi védettségét szolgálja:, A  pedagógus, valamint a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott az óvodai nevelőmunka, illetve az iskolai és 
kollégiumi nevelő és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a 
gyermekekkel, tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi véde
lem szempontjából közfeladatot ellátó személy."

A közfeladat ellátása valóban különleges védettséget követel, ehhez azonban minden 
érintett számára fontos jogainak és kötelességeinek pontos ismerete. Korunk társadalmá
ban pedig a jogok mellett egyre több szó esik a kötelességekről is, legyen szó pedagógus
ról, szülőről, gyermekről, egyáltalán valamennyi, jogállamban élő állampolgárról.

H .Á

... valamint a titoktartásról...
A baj az, hogy tisztelt pedagógustársaim  és kollégáim  nem m indig a m egfele

lő helyekről tájékozódnak, illetve az ism eretek nem m indig hivatalos kom m üni
ké formájában kerülnek eléjük.

A legtöbb félreértés m ost is em iatt van. Persze az sem elhanyagolható ténye
ző, hogy az iskolavezetőkön, valamint a nagyon érdeklődőkön kívül egyre ke
vesebben olvasnak szakfolyóiratokat módszertani, neveléselm életi írásokat. 
Hogy a pedagógusok kiábrándultak, az nem is csoda. Em lékszem  milyen lázas 
igyekezettel és plusz munkával, értekezletekkel ültünk a Nemzeti Alaptanterv 
felett. Néztük a műveltségterületeket, hogy vajon miként is adhatjuk át a nem 
tantárgyszerű ismereteket. Fodor-M agyar ment és jö tt a Kerettanterv, majd egy 
újabb kormányváltás, s a módosított kerettanterv. Ki tudja ezt követni? A negye
dik osztályban NAT, a harmadikban kerettanterv, első osztálytól módosított ke
rettanterv...

A pedagógus m indenben el kell hogy m élyüljön, de a gyermek? M icsoda átlát
hatatlansághoz vezet ez!

Bevallom: én valamennyi váltás alatt ugyanazt a tananyagot tanítottam - per
sze időnként módosítva a kor szellem ének megfelelően-, s még tankönyveket 
sem nagyon kellett váltani. Nevelési elveim pedig semmit nem változtak, már 
ami az alapokat illeti.

A titoktartási kötelezettség'a közoktatási intézm ényekben ugyanilyen polém i
ákat vethet fel, ha több csatornát hallgatunk, illetve nézünk.

Mi okozza a félreértést?
Nem tudom, hiszen konkrétan megfogalm azódik, hogy az iskola és a szülő kö

zött az együttm űködési kötelezettség továbbra is érvényes. Mi a cél? Az, hogy 
az iskolák a nagyon különböző okokból nehéz, időnként m egoldhatatlannak tű
nő helyzetbe került tanulók számára m ég az eddiginél is biztonságosabb környe
zetté váljanak. A tanulók m agatartásával, tanulmányi előm enetelével kapcsolat
ban minden adatot változatlanul a szülő tudom ására kell hozni. Nem szűkült le 
a szülők tájékoztathatósága! Ne feledjük azonban el, hogy a családok között is 
nagyok a különbségek. A titoktartás még a családon belül is érdekes kérdéseket 
vethet fel. H ányszor előfordult már, hogy a tanuló bizalm asan fordul édesanyjá
hoz, s bizonyos érdemjegyekről késve, vagy az érdem jegy kijavításáig nem is 
tájékoztatják az édesapát.

A pedagógusok óraközi szünetekben vagy ebédlői beszélgetésekben ugyan
csak m egbeszélik egy-egy család anyagi helyzetét, szokásait, életvitelét, társas 
kapcsolatait. S nem  biztos, hogy ez egyáltalán a jelenlévőkre tartozik. M iért vá
lik társasági beszélgetés tém ájává egy-egy édesapa vállalkozásának sikere vagy 
kudarca? Hogy egy édesanya hova já r  fodrászhoz, vagy plasztikai sebészhez?? 
Ahogy nem válhatnak nyilvánossá a szülők adatai, ugyanúgy a tanulóké sem!

Az oktatási és nevelési célok, feladatok szintén nem csorbulnak, nem változ
nak, hiszen a titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezle
tekre, s a tanuló érdekében(ü!) végzett m egbeszélésekre. A súlyos fegyelm ezet
lenség m iatt szükségessé váló felelősségre vonásról is értesítést kap a család: 
sőt, ha az iskola házirendje úgy írja elő, akkor az egészségkárosító szereket fo
gyasztó (és terjesztő) tanuló szüleit (és a törvényben meghatározott szerve
zeteket, hatóságokat, intézm ényeket) is értesítenie kell az iskolának. A tiltott 
magatartás, illetve annak következményei azért is nyilvántarthatóak, s nem kell 
bizalm asan kezelni őket, mert ezek az adatok is a tanulói jogviszonnyal kapcso
latosak. Tehát nem titkol el senki sem bűncselekm ényt, sem egészségügyi prob- 
lémát.Az m ár más kérdéseket vethet fel, hogy vajon milyen viszonyok uralkod
nak egy családban, ha a bajban lévő gyerm ek inkább a pedagógushoz 
fordul(na), m int az édesanyjához, vagy az édesapjához...

Kada Erika T. I.
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üzleti igazgatója, Kosa Zoltán véleményét 
kérdeztük:

- Nagyon sok szempontra kelt figyelni. Fontos tényező a díj, de önma
gában nem nyújt elegendő információt egy biztosítás minősítéséhez. Is
merni kell a biztosítás feltételeit, önrészesedését, tartamát, adókedvez
ményét, az adott társaság kárrendezési gyakorlatát, és még sok egyéb té
nyezőt. Alkuszcégünk az optimális biztosítás kiválasztásához kínál segít
séget.

20 biztosítótársaság termékválasztékából ajánlunk „személyre szabott“ 
megoldást, így nem szokatlan, hogy egyazon személy részére több tár
saság ajánlatát közvetítjük ki. Egyiknek a lakásbiztosítása, a másiknak az 
életbiztosítása, a harmadiknak a gépjármű biztosítása a legkedvezőbb. 
Bács- Kiskun megye területén 4 irodában állunk ügyfeleink rendelkezé
sére, így több településen már karnyújtásnyira van a szakmai segítség.

• Miért érdemes az Önök irodáiba betérni?
- Az alkuszok a Biztosítási Törvényben rögzített feltételek szerint, meg

bízóik érdekeit képviselik a biztosítóknál. Számunkra az a legfontosabb, 
hogy ügyfelünk a saját elképzeléseinek leginkább megfelelő, optimális 
díjú biztosítással távozzon irodánkból. Nagy hangsúlyt helyezünk az 
igényfelmérésre, a barátságos emberi hangnemre.

- Kecskeméten 2 irodát működtetnek. Mi a különbség köztük?

Akik a közbiztonságot erősítik - polgárőrök

Előtérben két, a polgárőröket segítő önkormányzati képviselő Pászti András, a Hunyadivárosból (jobbról) és 
Nádasdi Miklós Hetényegyházáról. Mellette Gulyás János a hetényi polgárőrök elnöke, Palásthy Géza polgárőr 

és a polgárőr-munkáját, dísztőr-jutalómmal megbecsült Dékány György egyesületi alelnök.

Melyik biztosítónál érdemes ma biztosítást kötni?

előzéshez nem elég a rendőrség, egy
értelműen szükség van az önkorm ány
zat és a civil szervezetek, m int például 
a polgárőrség közreműködésére. K i
nevezése után öröm m el tapasztalta, 
hogy a kecskem éti önkorm ányzat m i
lyen erővel és am bícióval dolgozik a 
bűnm egelőzés érdekében. Köszönetét 
fejezte ki a po lgárőröknek  eddigi 
munkájukért, mert, m int mondta, a 
legjobb megfogni a tettest, de még 
jobb megelőzni a bűncselekményt.

Csörszné Zelenák Katalin, a M a
gyar Tanyai és Falugondnoki Szövet
ség elnöke felajánlotta együttm űködé
süket a polgárőröknek, s ugyanezt te t
te Papp Károlyra kecskeméti m ező
őrszolgálat vezetője is. Az előadásokat 
követően az egyik hozzászóló m eg
kérdezte, várható-e, hogy bővítik a 
polgárőrség jogkörét, vagyis igazoltat

- A Bocskai utcai irodánkban elsősorban vállalati, vállalkozói, önkor
mányzati biztosításokkal, és cégadminisztrációs feladatokkal foglalko
zunk. Rákóczi úti irodánkat a növekvő ügyfélforgalom színvonalas le
bonyolítása érdekében nyitottuk meg. Természetesen mindkét irodánk
ban szívesen látjuk megbízóinkat.

• Melyek most a legkeresettebb biztosítások?
- Október végén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások kapnak 

hangsúlyt, mivel a biztosítók ilyenkor hirdetik meg a következő évi tari
fáikat. November 30-ig van lehetőség az érvényes szerződés felmondá
sára, amennyiben kedvezőbb lehetőséget találnak. Irodáinkban 
sonlító programok segítségével be tudjuk mutatni valamennyi gépjármű 
felelősségbiztosítást kínáló társaság ajánlatát. Sok visszatérő ügyfelünk 
igényli ezt a szolgáltatást. Egész évben nagy forgalmat bonyolítunk az 
utasbiztosítások területén. Ma már ez sem számít szezonális igénynek. 
Az emberek kezdenek ráébredni arra, hogy egy jó  biztosítás az ország 
határain kívül is nagyon nagy segítség lehet. Népszerűek még a lakás,- 
valamint az életbiztosítások. Az ismertebb biztosítási termékeken kívül 
közvetítünk kevésbé ismerteket is, pl. temetkezési biztosításokat, vagy 
áruhitel biztosításokat, jogvédelmi termékeket. Azon vagyunk, hogy 
mindenki megtalálja azt, amire szüksége van. Érdemes hozzánk betérni.

Címünk:

- Lakossági iroda 
6000 Kecskemét Rákóczi utca 9.

Tel.: 06-76 / 505-929 vagy 76/ 505-930
- Központi iroda

6000 Kecskemét Bocskai utca 23. 
Tel.: 06-76/ 324-159 vagy 76/476-375

hatják-e majdan a gyanús idegeneket? 
Szatmári Gyula szerint ez nem  való
színű. Hozzátette: a polgárőrség nem 
is kér ilyen jogosítványokat, számos 
m ódszer van rá, hogy hatékonyan fel 
tudjanak lépni enélkül is. Egy másik 
hozzászóló fájlalta, hogy K ecskem é
ten a polgárőrök szolgálat közben nem 
parkolhatnak és utazhatnak a tömeg- 
közlekedési eszközökön ingyen.

Brúszel László válaszában elmondta, 
hogy bár ez kétségtelenül m éltányos 
lenne, ilyen irányú javaslatuk nem ka
pott többséget a közgyűlésben. Az ön- 
korm ányzat ezzel együtt igyekszik se
gíteni a polgárőröket: korábban 4,5 
millió forintot osztott szét az egyesü
leteknek, ebben az évben pedig az 5 
millió forintos bűnm egelőzési alap is 
rendelkezésre állt.

m.

Első ízben rendeztek konferenciát 
a kecskeméti polgárőr egyesületek. 
A polgármesteri hivatal díszterme 
zsúfolásig megtelt. Jó volt látni, mi
lyen sokan vannak azok az embe
rek, akik - mint Kubicsek András 
kecskeméti rendőrkapitányt mond
ta - télen-nyáron, lelkiismerettel, ön
ként teljesítenek szolgálatot, egyet
len köszönömért.

• A megjelenteket Jánosi István al
polgármester, a közgyűlés bűnm egelő
zési bizottsága nevében pedig Brúszel 
László képviselő, a bizottság elnöke 
köszöntötte. A kiváló munkát végzett 
polgárőröket a város elism erésben ré
szesíte tte : Sípos László, ifj.
Vörösmarti Zoltán, Koncz Benjá
min és Dékány György dísztőrt ve
hettek át, tizenketten pedig elismerő 
oklevelet kaptak.

Szatmári Gyula, az Országos Pol
gárőr Szövetség elnökhelyettese hang
súlyozta, a társadalom  m a m ár egyre 
inkább értékeli a polgárőrök m unká
ját. Tizenhárom év alatt lépésről lépés
re erősödött, fejlődött a polgárőrség, s 
mindvégig meg tudta őrizni politikai 
semlegességét. A nagyobb városokban 
m integy négyszázezren teljesítenek 
ma szolgálatot. A polgárőrség még 
m indig inkább a kisebb településeken 
erős, de a bűnmegelőzés érdekében kí
vánatos lenne, hogy a nagyvárosokban 
is szervezetten, nagyobb létszámban 
működjenek. Ezért is dolgozta ki a

szövetség a polgárőrség 
nagyvárosi bűnm egelőzé
si programját, ami a kecs
keméti konferenciának is 
fő tém ája volt.

Tóth Tibor, az OPSZ 
bűnm egelőzési b izo ttsá
gának elnöke a nagyváro
si bűnözésről, és ezzel 
kapcsolatban a polgárőr
ség feladatairól, célkitű
zéseiről tartott előadást.
Idézte egy pécsi felmérés 
megállapítását: az em be
rek leginkább a zsebtol
vajoktól félnek, és legke
vésbé attól tartanak, hogy 
gyilkosság áldozatai lesz
nek. Hangsúlyozta: a pol
gárőrök nem vehetik át a 
rendőrség feladatait, és az 
sem lehet cél, hogy tú l
vállalják magukat. A nagyvárosi bűn- 
megelőzésben akkor tudnak megfelelő 
szerepet betölteni, ha jó l választják 
meg azokat a pontokat, helyszíneket, 
tevékenységeket, ahol segíteni tudnak. 
Ilyen lehet az iskolák, töm egközleke
dési csom ópontok, szórakozóhelyek 
m egfigyelése, a térfigyelő rendszerek 
működtetése. A polgárőrök m unkája 
akkor lehet sikeres, ha fellépésüket az 
em berek nem  tekintik  zaklatásnak, 
emelte ki Tóth Tibor, aki a fontos fel
adatok közé sorolta a polgárőrség lét
számának növelését is.

A B iztonságos M agyaro rszágért

K özalapítványon keresztül jelentős tá
m ogatást kaphat jövőre az OSZP, ami 
nyilvánvalóan to v áb b ju t majd a helyi 
egyesületekhez is. Ezt m ár Kővári 
András, a Belügym inisztérium  osz
tályvezetője m ondta el, aki egyben az 
áldozatvédelem m el foglalkozó Fehér 
Gyűrű Egyesület elnöke is. A m inisz
térium jövőre kiem elt figyelm et fordít 
a bűnm egelőzés mellett az áldozatvé
delemre, amit egy uniós kerethatáro
zat egyértelm űen állam i feladatnak 
nevezett meg.

Kubicsek András kecskem éti ren
dőrkapitány a város bűnügyi helyzetét 
elemezve úgy vélte, a sikeres bűnm eg

A K özgyűlés B űnm egelőzési B izottsága pá lyáza tok  elb írá lásáró l és a 
kü lterü leti tanyavédelm i program  k iterjesztésérő l tárgyalt legu tóbbi ü lé
sén. A  szám os kü lönféle pá lyá za t összességében  p o zitív  elb írá lást kapott 
a bizottság részéről, és a pá lyázók  is igencsak örü lhettek a széto szto tt je 
len tős összegnek. Igaz, néhány esetben a b izottság egyedi, referencia je l
legű  dön tést hozott, és ak i a jövőben  lakótelep i kapucsengő rendszer 
vagy térfigyelő  rendszer kiépítéséh ez kér tám ogatást, az m ár csak egy jö 
vő év i átfogóbb p á lyá za t keretében  rem élhet valam it. A  pá lyázók  közü l 
csak néhányat em lítve, tám ogatásban részesü lt a M éntelek A lapítván y és 
a K ecskem éti P olgárőr E gyesü let, a C igány H agyom ányőrző és K u ltu rá
lis E gyesü let, a bü n tetésvégreh ajtást bem utató tájékoztató program  és 
fo tósoroza t, egy R ávágy té ri és egy M árcius 15-e u tca i lakóközösség, egy 
középiskola és egy kollégium , a TIT  D rog és ifjú ság  rendezvénye, vala
m in t három  h ely i m édium .



A FIATALKORÚAK ÜGYÉSZE A MUNKÁJÁRÓL
Ebben az évben nem csak olyan tör

vényi változásoknak lehettünk tanúi, 
melyek az adatvédelemmel, titokvéde
lemmel kapcsolatosak, hanem a bün
tető anyagi jog és a büntetőeljárási jog 
területén is számos új rendelkezés szü
letett Ezzel kapcsolat
ban kértem felvilágo
sítást a Bács-Kiskun 
Megyei Főügyészsé
gen dr. Endrődi Attila 
csoportvezető ügyész
től mindarra vonat
kozólag, ami e válto
zásokból a fiatalkorú
akat érinti.

Elöljáróban el kell mondani, hogy ez év 
július elsejétől hatályba lépett egy teljesen 
új büntetőeljárási törvény, amelynek fo
lyományaként az ügyészi szervezetben is 
- ami a fiatalkorúak ügyeiben eljáró ügyé
szeket illeti - szervezeti változás követke
zett be. 2003. július 1 előtt valamennyi fi
atalkorúak elleni ügyben a megyei fó- 
ügyészség fiatalkorúak ügyészei jártak el. 
Július 1 után - igazodva a bíróság szerve
zetéhez - a fiatalkorúak ügyészei a továb
biakban a Kecskeméti Városi Ügyészség 
állományában végzik munkájukat, bár il
letékességük továbbra is az egész megyé
re kiterjed, csakúgy mint a Kecskeméti 
Városi Bíróságnak, mint Fiatalkorúak Bí
róságának.

Ami az én munkakörömet illeti, a me
gyei főügyészségen dolgozom továbbra 
is, mint a fiatalkorúak ügyésze. Felada
tom viszont többirányúvá vált. Egyrészt 
ellátom a nyomozás törvényessége feletti 
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsola
tos feladatokat az olyan ügyekben, ame
lyek első fokon a megyei bíróság hatás
körébe tartoznak. Ezek az ügyek a bünte
tőeljárási törvényben pontosan meghatá
rozott, kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmé
nyek miatt indultak. Egy-egy ilyen bűn
ügy nagyságát érzékelteti, hogy például 
egy jelenleg folyamatban lévő kábítósze
res ügynek mintegy félszáz drogteijesz- 
téssel kapcsolatba hozható gyanúsítottja 
van, s a kábítószer-fogyasztók felkutatá
sa, az eljárásba gyanúsítottkénti bevonása 
még ezután következik. A nyomozás vé
gére a gyanúsítottak száma körülbelül 
százra tehető majd. A kábítószer terjesz
tők (kínálók, átadók, forgalmazók, keres
kedők) között fiatalkorú - aki a bűncse
lekmény elkövetésének időpontjában a 
14. életévét betöltötte, a 18.-at azonban 
még nem - szinte elvétve fordul elő. E 
korcsoport viszont a fogyasztók nagy tá
borát képezi, a terjesztés elsősorban e 
korosztályt célozza meg. A terjesztőktől 
lefoglalt, illetve az általuk bizonyítottan 
eladott kábítószer mennyiségéből és az 
ügy egyéb körülményeiből megítélve fel
tételezhető, hogy Bács-Kiskun megyé
ben már jó  ideje e bűnözői kör látta el ká
bítószerrel a fogyasztókat.

Az 1995-ös büntetőeljárási törvény mó
dosítása óta az ún. vegyes ügyekben - 
amely ügyekben felnőtt korú és fiatalko
rú gyanúsítottak együtt követnek el bűn- 
cselekményeket - a fiatalkorúak ügyésze
inek van kizárólagos illetékessége, amely 
jelentős módon megnövelte a szakág le
terheltségét, hiszen ennek következmé
nyeként e szakág ügyészei csaknem 
annyi felnőttkorú elkövetővel szemben 
járnak el, mint amennyi fiatalkorúval.

Ha már felemlítette, megkérdezem, 
milyen mértékben nőtt Kecskeméten a 
kábítószeres ügyek száma?

Kecskemét ebből a szempontból külö
nösen veszélyeztetett már csak fekvése 
miatt is, ugyanis az egyik fó szárazföldi 
kábítószer-kereskedelmi út itt halad át. 
Az országban öt év alatt ötszörösére nö
vekedett a felderített kábítószeres ügyek 
száma, amely nem csak a felderítések na
gyobb eredményességének köszönhető, 
hanem annak is, hogy e bűnözési kategó
riában az elkövetők és a cselekmények 
száma is jelentősen emelkedett. A kábító- 
szeres ügyek számának ugrásszerű növe
kedése 1996-97 tájékán következett be, s 
ha ehhez hozzáveszem azt is, hogy ezen 
a területen óriási a látencia, vagyis a fel 
nem derített ügyek aránya, akkor ez már

komoly aggodalomra ad okot. Ami na
gyon elszomorító, hogy a fiatalkorúak 
részvétele ebben a bűncselekmény-kate
góriában kiugró, csaknem kétszer annyi 
fiatalkorú követ el kábítószeres bűncse
lekményt, mint amennyi a részvételi ará
nyuk a bűnözés más területein.

Ennek ellenére is jogszerű, hogy a fi
atalkorúak enyhébb elbírálásban ré
szesülnek?

A kábítószer fogyasztása a Büntető Tör
vénykönyv 2003. március 1-i módosulá
sát követően is ugyanúgy bűncselek
ménynek számít, mint korábban. Más 
dolog, hogy az egyszerű kábítószer-fo
gyasztóval szemben (aki nem vált maga 
is terjesztővé) - akár fiatalkorú, akár nem, 
lehetőség van az ún. elterelésre, vagyis ar
ra, hogy bizonyos feltételek vállalása és 
teljesítése esetén mind a kábítószer-füg
gő, mind pedig a nem függő gyanúsítot
takkal szemben az eljárás megszüntetésé
re kerüljön sor. Ez a feltétel pedig az, 
hogy az ilyen elkövető vállalja, hogy a 
határozathozataltól számított egy éven 
belül legalább hat hónapon keresztül tar
tó, kábítószer-függőséget gyógyító, illet
ve megelőző, felvilágosító szolgáltatáson 
vesz részt. A jogalkotó ezzel azt a szándé
kot juttatta kifejezésre, hogy a szankcio
nálás szempontjából a drog-kereskedők 
és a csupán drogfogyasztók között éles 
különbséget kell tenni, hiszen az utóbbi 
személyek nem csupán a bűncselekmény 
elkövetői, hanem a drog áldozatai is.

Változott e büntetőjog a fiatalkorú
akkal kapcsolatos elbírálást illetően?

Korábban is külön fejezet vonatkozott 
rájuk, mind a büntető anyagi jogban, 
mind pedig a büntetőeljárási jogban. Ami 
az anyagi jogi rendelkezéseket illeti, a fi- 
atalkorúakra kiszabható legsúlyosabb 
szabadságvesztés-büntetés időtartama - 
amennyiben az igen kiemelkedő tárgyi 
súlyú bűncselekmény elkövetésekor a 
16. életévét már betöltötte - maximum 15 
év lehet. A törvény egyéb esetekben is 
meghatározza a fiatalkorú elkövetőkkel 
szemben kiszabható szabadságvesztés 
felső határát, amelyek jóval alacsonyab
bak a felnőtt korúakkal szemben kiszab
ható büntetési maximumoknál.

Speciális intézkedés a fiatalkorúak vo
natkozásában a javítóintézeti nevelés, 
amely intézkedéssel a börtönviszonyok
nál lényegesen humánusabb körülmé
nyek biztosításával kísérelhető meg a fia
talkorú elítélt törvénytisztelő állampol
gárként történő visszailleszkedése a társa
dalomba. További speciális szabály, hogy 
próbára bocsátásnak bármilyen bűncse
lekmény elkövetése esetén helye van fia
talkorú elkövető esetében. Ezért nagyon 
fontos az, hogy mind a nyomozás során, 
mind az ügyészi szakban, mind pedig a 
bírói szakban feltárjuk a fiatalkorú egyé
niségét, környezetét, életvitelét, magatar
tását, hogy ezek ismeretében a végső 
döntéshozó hatóság ne csak az elkövetett 
bűncselekményről, hanem az elkövető 
személyéről is megfelelő képet tudjon al
kotni, és ennek megfelelően szabja ki - a 
tettet és a tettest egészében nézve - az 
adekvát szankciót. Ennek elősegítése ér
dekében külön eljárási szabályok írják 
elő, hogy a felnőtt korúakkal szembeni 
eljárásoktól eltérően esetükben külön bi
zonyítási eszközöket kell beszerezni. 
Ilyen például az iskolai jellemzés, a kör
nyezettanulmány beszerzése, a gondozó 
tanúként! meghallgatása a fiatalkorú ma
gatartására és életvitelére nézve.

Közvetlen kapcsolatba kerülve az 
oktatási intézményekkel nem sérül va
jon az ő titoktartási kötelezettségük 
Uyen esetekben?

Az iskolai jellemzés elkészítése és a

írt kötelezettség az oktatási intézmény 
számára. A környezettanulmány elkészí
tését ugyancsak e törvény írja elő kötele
zően. Ez év július elsejétől ennek elkészí
tése a pártfogó felügyelői szolgálat mun
katársainak a feladata. Ha munkahellyel 
rendelkezik a fiatalkorú elkövető, akkor 
be kell szerezni a munkahelyi jellemzését

is. Nagyon fontos, hogy meg kell hallgat
ni ilyen ügyekben a fiatalkorú gondozóját 
is, függetlenül attól, hogy az esetek több
ségében, mint közvetlen hozzátartozó 
mentességet élvezne. Egyéb garanciális 
szabályok is vannak a fiatalkorúakkal 
szembeni büntetőeljárásban, mint például 
a fiatalkorú kötelező védelme, az első 
gyanúsítottkénti kihallgatásától, a tárgya
láson az ügyész kötelező jelenléte, a bíró
ság speciális összetétele stb..

A büntetőeljárási törvény új rendelkezé
se értelmében rendőrségi fogdán a fiatal
korú csak az őrizetbe vétel ideje alatt - az
az legfeljebb 72 óráig - tartózkodhat. Ezt 
követően - amennyiben az ügyész indít
ványára a bíróság elrendeli előzetes letar
tóztatását - a szabadságelvonással járó 
kényszerintézkedést csak börtönben, il
letve javítóintézetben lehet végrehajtani.

Másik munkaterülete a kiskorúak 
veszélyeztetésével kapcsolatos. I tt is 
hozott az új büntetőeljárási törvény a 
korábbinál humánusabb rendelkezé
seket?

Igen. Például gyermekkorú személy a 
büntetőeljárás során csak abban az eset
ben hallgatható ki, ha a vallomása feltét
lenül szükséges a bizonyításhoz. Július 1- 
jétől már lehetőség van arra, hogy a 14. 
életévét be nem töltött személyt még a 
nyomozás során a nyomozási bíró meg
hallgassa, az ügyész és a törvényes képvi
selő jelenlétében. Ezt követően a tárgya
láson már nem kell megjelennie, hanem a 
perbíró a nyomozási bíró előtt tett vallo
mását felolvasással a bizonyítás anyagá
vá teszi, s nem kell szembesülnie a sérel
mére bűncselekményt elkövető sze
méllyel.

A kiskorú veszélyeztetésének bűncse
lekményét tipikusan az követi el, aki a ne
velésére, felügyeletére, gondozására bí
zott kiskort) testi, értelmi vagy erkölcsi 
fejlődését veszélyezteti a nevelési stb. fel
adatából folyó kötelességének súlyos 
megszegésével. A  gyermekek védelmé
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör
vény előírja, hogy az oktatási intézmé
nyek kötelesek a gyermekjóléti szolgála
tok felé azonnal jelezni, ha kiskorú veszé
lyeztetettségére utaló jeleket tapasztalnak, 
ám a pedagógusok - sokszor felesleges 
óvatosságból, rosszul értelmezett (!) ti
toktartási kötelezettségből adódóan vagy 
a magánéletbe beavatkozás, avagy be 
nem avatkozás dilemmáitól tartva - e kö
telezettségüket több büntető ügyben is el
mulasztották. Sokéves ügyészi gyakorla
tom alapján kijelentem, hogy ezek a mu
lasztások a kiskorú sértettekre nézve több 
alkalommal tragikus következményekkel 
jártak.

Talán csak a pedagógusokhoz is kés
ve érkezik az egyértelműen cselekvés
re indító információ...

Egy-egy gyerektragédia, avagy a gyer
mek jövőbeni személyiségét lényegesen 
befolyásoló trauma bekövetkezése előtt 
minden esetben (!) már hónapokkal meg
előzően vannak olyan, a környezet szá
mára is észlelhető jelek, melyek arra utal
nak, hogy a gyerekkel nagy gond van. Az 
állandósult családi konfliktusok miatt 
több esetben olyan pszichés állapotba ke
rülhet, hogy élethelyzetét egyre kilátásta- 
lanabbnak érzi, olyannyira, hogy a prob
léma megoldására egyedül nem képes. 
Az ügyek többségében előkerült a barát
nőhöz, rokonhoz írt panaszos levél, vagy 
bizonyítottá vált, hogy korábban a kisko
rú a vele bizalmas viszonyban lévő peda
gógusnak már jelezte kétségbeesését, s 
szinte miden ügyben nyomon követhető, 
hogy a gyermek ilyen állapotában több
ször tesz kísérletet arra, hogy a családon 
kívüli környezetétől kéijen segítséget. 
Még egyszer hangsúlyozom, semmilyen

hető és megkövetelt eszközeivel még 
időben éljünk, hiszen legtöbb esetben 
megelőzhető lett volna a kiskorú súlyos 
mértékű veszélyeztetése, ha az illetékes 
hatóságok tájékoztatása, értesítése időben 
megtörténik.

Kada Erika

nyomozó hatóság részére történő meg- titoktartási kötelezettség nem old fel az 
küldése a büntetőeljárási törvényben elő- alól, hogy a kiskorúak irányában érzett

felelősségünk törvény által is érvényesít

K é t
— Ü

k e z e m  m u r i ká jia j

ő é t  kezem munkája44-címen rendezett ikonkiállítást a Katona József Könyv
tár Széchenyivárosi Fiókkönyvtára október második felében. A hosszú évek, sőt 
- ilyen is van - évtizedek óta odajáró, ma már nyugdíjas olvasók által készített 
alkotások sorából fotónk is nyújt némi ízelítőt. A rendezvény külön érdekessége, 
hogy a könyvtár Idősek napja alkalmából meg is vendégelte az alkotókat - felejt
hetetlen, meleg hangulatú, beszélgetős estét szerezve ezzel a számukra. A kiállí
tó alkotók Béres Lászlóné, Papp Ferencné, Jenes Józsefné, Hatvani Dánielné, 
Nagy Sándorné, Lengyel Sándorné, Cziráky Márta, Horváth Istvánná, Szabó 
Ignácné, Túri Józsefné és Horváth István voltak.

Selmecbányái betlehemek

Ismét gyönyörű kiállítás nyílt a Szórakaténusz Játékmúzeumban. A Szlovák 
Bányászati Múzeum gyűjteményéből „Fából faragott betlehemek Selmecbányá- 
ról“ címmel az ottaniak jelenlétében tartották a megnyitót. A mi hagyománya
inkban élő betlehemektől igencsak eltérő, és a kora középkorban felvidékre tele
pült német bányász-hagyományokat őrző, fából faragott és festett faliképeken 
látható betlehemek különleges élményt nyújtanak a látogatóknak.

Hattyúházi műsorok
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 

Városi Könyvtár november 20-án „Pe
tőfi barátai44 címmel rendez irodalmi 
estet, melynek előadója Juhász István, 
a Móra Ferenc gimnázium tanára. No
vem ber 24-én „Róm ától-R óm áig442 
címmel kerül sor a művészettörténeti 
előadás-sorozat következő programjá
ra, melynek előadója Bella Rózsa gra

fikusművész, tanár. November 27-én a 
Móra Ferenc Közművelődési Egyesü
lettel közösen várják „Gyermekkölté
szetünk tegnap és ma44 rendezvényükre 
az érdeklődőket, melynek előadója dr. 
Luchmann Zsuzsanna, közreműködik 
Miklya Zsolt. A programok 18 órakor 
kezdődnek, helyszínük a könyvtár 
(Hattyúház, Szent János tér 9.)



A us eh witz-in dúló
A z a lábbi történ et Sz. zenész barátom m al esett 

m eg; az egyszerűség kedvéért s barátom  fe lh a ta l
m azásával m esélem  e l egyes szám  első  szem élyben.

A u gu sztu si délelő tt, M átraháza. A z étterem  tera
szán húgom , feleségem , kisfiam  s jóm agam , m eg 
egy h ollan d tu rista  házaspár. G yerekhad érkezik  
óriási zsivajja l. A két fe ln ő tt k ísérő  egyikét Z o li 
atyának, a m ásikat tanárnőnek szó lítják  - innen  
feltéte lezem , talán katolikus tábor diákjai. Játék, 
nyüzsgés, verekedés és újabb já té k  után k iá ltja  e l 
egyikük: énekeljük e l az A u schw itz-indu lót! S  p il
lan at m úlva m indenki énekel, n evető szem ekkel, 
ragyogó-som olygó arccal, m in t akik tudják, ez 
m ost rém  vicces. A da l gúnyos-vigyorgó tartalom 
m al és hangulatban szó l barakk e lő tti sorakozóról, 
m eg arról, szappan készü l m ajd belőlük. A  tera
szon  ü lő fe ln ő ttek  derm edten hallgatják  a dalt. A  
hollandok nyilván nem  értik  a szöveget, csak any- 
n yit fo gn ak  f e l  belőle: A uschw itz, in fan tilis-derű s 
szósszal. H úgom  kap észbe először. S zó l a tanárnő
nek, ak i leá llítja  az éneklést. P ár p erc  m úlva a gye
rekhad elin du l K ékes-tető  fe lé . E lhaladva a tera
szon  ü lő  fe ln ő tte k  m elle tt, n ém i fú jjo lá ssa l-  
hörgéssel, m in t fra d ista  B -közép a m eg nem adott 
tizen egyes után, zúgják világgá nem tetszésüket. 
E n nyi a történet.

M agyar családok otthon nem  énekelnek A usch
w itz-indulót. N appal dolgoznak, este n ézik a tévét. 
H a énekelnek, éven te kétszer, h át akkor A kácos 
utat, János bácsi a csatábant, H étre m a várom  a 
nem zetinéit. H a m égis valam i po litik a it, legfeljebb  
ha székely h im nuszt, vagy az án tivilág  m unkás- 
m ozgalm i nótáit. A z A u schw itz-gún ydalt m inden  
gyerek énekelte, együtt. N em  leh et m ásképp, itt ta 
nulták, a táborban, talán épp Z o li atyától, talán  
m ástól. É rezn i leh etett ra jtuk a közös éneklés örö
m ét, de a „tudjuk, hogy nem lenne szabad“ röhö- 
gö-csin talan  jó k ed vé t is.

E z az ötven gyerek valószín űleg elveszett a m a
gya r dem okrácia szám ára.

A m ikorra odáig ju tn a k  m ajd, hogy először h alla
nak tisztességes em bertől A uschw itzról, m ár késő, 
im m unisak lesznek a m egrendülés, az együttérzés, 
a „soha többé A u sch w itzi“ katarzisa iránt. Ő ket 
m ár beoltották, a n yári gyerektábor életre szó ló  él
m énye, Z o li atya tek in télye szen tesíti szám ukra a 
gú nyt, a gyű löletet. Talán ötszáz jó l  nevelt, történ e
lem re becsü lettel tan íto tt, rendes gyerek  tudása, ér
zése, erkölcse sem  ellen sú lyozh atja  am a ötven cin i
kus, m érgezett, vigyorral te li A uschw itz-képét.

U jlaky István

Nyílt Napok
J A  Tájékoztatás a gépészmérnök, ker-

tészmérnök, műszaki informatikai, 
CEcfetEMÉTi műszaki menedzser, tanító és óvoda-; 

fő isk o l a  pedagógus képzés 2004-es felvételi 
követelményeiről:

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
2003. decem ber 12.9 óra 

(6000 Kecskem ét, Izsáki út 10.)
Kertészeti Főiskolai Kar: 2003. december 3. 10 óra

(6000 Kecskem ét, Erdei Ferenc tér 1-3.) 
Tanítóképző Főiskolai Kar: 2002. december 3. 8 óra

(6000 Kecskem ét, Kaszap u. 6-14.)
A Főiskolai Tanács döntése alapján a Kecskeméti Fő

iskolán hirdetett szakokra a hozott pontok duplázásával 
is felvételt nyerhetnek a jelentkezők!

Bővebb felvilágosítást a karok tanulmányi hivatalaiban 
kaphatnak az érdeklődők:

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
Telefon: (76) 516-316 (76) 481-003 

Honlap: www.gamf.hu e-mail: felvetel@ gam f.hu 
Kertészeti Főiskolai Kar 

Telefon: (76) 517-619 Fax: (76) 517-601 Honlap: 
www.kfk.hu e-mail: tanulm anyi@ kfk.hu 

Tanítóképző Főiskolai Kar 
Telefon: (76) 501-770 Fax: (76) 483-282 

Honláp: www.ketif.hu
M inden alkalom mal szeretettel várják az érdeklődőket!

Kiállítás a Bozsó Gyűjteményben
A Bozsó G yűjtem ényben m egnyílt és a hónap végéig 

látható a Bruncsák András és Walter Gábor festőm űvé
szek eddigi m unkásságát összefoglaló kiállítás. A megyi- 
tón Lóránd Klára m űvészettörténész és Szappanos Ist
ván festőm űvész m ondott köszöntő-, illetve m egnyitó be
szédet.

Az Egymásért Alapítvány köszöni mindazok támogatását, 
akik 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapít
ványnak juttatták. A 32.929 forintot számítógép vásárlására 
használtuk fel. A jövőben is számítunk önzetlen támogatásuk
ra. Adószámunk: 18341986-1-03

A Forrás-szerkesztősége Erdélyben

Régóta előkészített erdélyi útra indult a For
rás folyóirat szerkesztőségének csapata. Az 
irodalm i estekre Csíkszeredában, Székely
udvarhelyen és M arosvásárhelyen m egteltek 
barátokkal és érdeklődőkkel a termek.

Fűzi László főszerkesztő, Dobozi Eszter 
költő és Bahget Iszkander fotóm űvész a lap
ról és saját munkájukról beszéltek. Iszkander 
képeivel körülölelve, Dobozi Eszter verseire 
és Fűzi László baráti em lékeire áthangolódva, 
minden annyira kölcsönösen otthoninak érző
dött. E sorok írója nem tudja számon tartani, 
hányadik erdélyi útja után van, de vala
m ennyiünk nevében mondhatom, hogy élm é
nyeink ism ét felkavaróak voltak.

Láttuk és éreztük m indennapos példájukat a 
hitről, m egm aradásról, 'kitartásról, gondok- 
bajok elviseléséről. Ragaszkodásukat az esz
ményekhez, társakhoz, a szülőföldhöz és ha
gyományaihoz, a sem m ihez nem  hasonlítható 
term észeti és épített történelmi szépségekhez. 
M ásik oldalról fájdalm aik elviselését - a mi 
fogalm aink szerint alig átélhető - kulturális 
közéleti és gazdasági nyomás alatt kisebbségi 
létükben. Közös, tehetetlen fájdalm unkat és 
dühünket a környezet otrom ba állapota miatt. 
Ugyan számos bajuktól tisztelettel kíméltek 
bennünket, de m indenütt érezhető volt a szá
mos, egyre jobban feszülő belső gondja is az 
erdélyi m agyar társadalomnak. Ennek jó  része 
gyökereiben az innen átsugárzó politikai 
m egosztottság egyre lefegyverzőbb nyomása. 
Tetéződik ez az ott m aradtak fáradtságával, 
folyam atos aggódásuk a fogyástól, a kiván
dorlástól és a nem  csökkenő egzisztenciális 
bajoktól.

A m indenütt kicsit más m iatt jó  hangulatú és 
sikeres esteken részt vett Alföldi Albert, a 
Bács-K iskun M egyei K özgyűlés alelnöke, 
korm ányfőtanácsadó, a m iniszterelnök hatá
ron túli ügyekben illetékes szem élyes m egbí
zottja . Ő szin te m ondataibó l rem élhetően  
m egértették és m egérezték a je len  lévők, 
hogy az erdélyi m agyarság iránt kellő figye- 
lehimel és törődéssel van a m ostani kormány

szűkösen

is. Jóm aga nem csak a ve
zetők, de az utcák és kocs
mák em berének vélem é
nyét is gyűjtötte ottléte 
alatt.

Csíkszeredán a Székely
föld folyóirat, Ferenczes 
István főszerkesztő  és 
munkatársai szeretetteljes 
vendég lá tásá t élveztük. 
Ők még egy külön m isszi
ós munkát is felvállaltak 
ott a Gyim esek tövében, 
nevezetesen a csángó m a
gyarsággal való kiem elt 
tö rődést. M inden igen 

rendelkezésre álló észközüket és

tő - helyettese (a főszerkesztő Markó Bélát 
évek óta ő helyettesíti) a szerkesztőség nem 
túl régen birtokba vett épületében ezzel a For
rás esttel indította azt a sorozatot, am elyen a 
helyi irodalom -barátokat szeretné rendszere
sen összehozni. M egtisztelt itt jelenlétével 
bennünket Illyés Kinga Széchenyi-díjas elő
adóm űvész, két kedves alpolgárm ester bará
tunk, Csegzi Sándor és Fodor Imre csalá
dostul, valam int számosán a helyi kulturális 
élet prominensei. (Fodor Imre két nappal volt 
túl az őt ért rendőri kihallgatáson bizonyos 
szórólapok szállítása miatt.)

O ldalakon át sorolhatnánk élm ényeinket, és 
egy ilyen utat ezért nem is lehet úgymond 
összegezni. De am ikor Fűzi László esténként 
felidézte közel harminc évvel ezelőtti első

Kerényi György többszáz, az erdélyi út során készített felvétele közül ezt a csiksomlyói 
fotót választottuk közlésre. Minden külön hozzáfűznivaló, kommentár nélkül.

energ iá jukat ad ják  ehhez. S zéke ly 
udvarhelyen Lőrincz György megyei kultú- 
ros mindenes rezidens és irodalm ár volt lelkes 
szervező vendéglátónk. (A városházi előadó
terem küszöbén m egállt két percre polgár- 
m esterük is. Onnan sietett át a m ienkkel egy 
időben kezdődő szomszédos városi könyvtári 
irodalmi estre... Ebben a színm agyar kisvá
rosban sem értik néha, miben és hogy is élnek 
ők m ost ?!) M arosvásárhelyen a régi barát, 
Gálfalvi György, a Látó folyóirat főszerkesz

személyes erdélyi élm ényeit és barátait, a 
Forrás folyam atos kiállását a határon túli kor
társ m agyar írókért és költőkért, akkor m ár 
végképp nem volt a terem nek úgym ond másik 
oldala, m ert egy közös kulturális haza at
m oszféráját éreztük.

Reméljük, ha ottani barátaink viszonozzák a 
látogatást, mi is m indig ezt az érzést tudjuk 
majd nekik adni.

Kerényi György

Partneriskolások cserelátogatásai
Négy éves érdemi kapcsolat köti össze a 

Kandó Kálm án Szakközépiskola művészeti 
tagozatát a m arosvásárhelyi M űvészeti L íce
ummal. A Kandó művészeti tagozata m ost tíz 
éves, a testvérvárosi iskola pedig talán a leg
jobb  művészeti középiskola Erdélyben. M ost 
hét diák és egy tanár tíz napos csereúton volt 
a partneriskolában. A kandósokat M iklós Á r
pád festőm űvész vitte. A korábbi években 
nyáron, az idén azonban a a tanévben szer
vezték az utat, hogy a konkrét iskolai-gyakor
lati életben is részt vehessenek. Az idelátoga
tók m egism erkedhettek például a bronzöntés
sel, ami náluk nincs. A z itt alkotott tárgyakat 
em lékként hazavihetik. Gazdag program juk
ban Kecskem ét fontos intézm ényei közül 
m egtekintették a Rajzfilm-, a Kerám ia-, és a 
Zom áncm űvészeti Stúdiókat, a Képtárat, a 
Technika Házát, Voltak színházban és kiállí
tás megnyitókon. Damó István, a tagozat ve
zetője elmondta, hogy a későbbi terveikben 
kölcsönös kiállítások és hosszabb csereláto
gatások is szerepelnek. A vendégekkel foglal
kozott a többi m űvésztanár is: lakatos Pál, 
Bardócz Lajos és Fekete Nóra. A m arosvásár
helyiek kísérője, Lucia Calinescu m űvészta
nár, festő. Első alkalom mal já rt K ecskem é
ten, m egragadta a város m iliője és nagyon 
elégedett volt a gazdag programmal. K ülönö
sen tetszett neki a Rajzfilm  Stúdió és az isko
lában a szobrászati képzés.

http://www.gamf.hu
mailto:felvetel@gamf.hu
http://www.kfk.hu
mailto:tanulmanyi@kfk.hu
http://www.ketif.hu


K Ö ZÉ R ZE T
EI T O R O N Y

Csak magánügyek, magánérzések
Csak egyetlen magyar származású ember, a kalocsai születésű 
Nicolas Schöffer (Schöffer Miklós) ölthette eddig magára a francia tu
dományos és művészeti akadémia zöld frakkját. A kibernetikus város 
megálmodója úgy vélte, hogy - az emberiség korábbi korszakaihoz ha
sonlóan - a tudomány és a technika eredményei folyamatosan bővítik 
a művészek kifejezési lehetőségeit. Szükségesnek és lehetségesnek tar
totta az elektronika, a kibernetikai bekapcsolásával a külvilág esemé
nyeinek lefordítását gépi nyelvre.

Elvei gyakorlati megvalósításának tekinthető a lieges-i térdinamikus 
fény-torony.

Programját a külvilágból érkező és elektronikus információkká fo r
mált akusztikus, atmoszférikus, optikai stb. paraméterek alkotják. A to
rony így egyesíti magában a város organikus egészének látás- és hal
lásérzékelésére ható jelenségeit, különféle jelrendszerek segítségével 
kifejezi a város pillanatnyi állapotát, hangulatát. Elsötétül a kép, pél
dául természete katasztrófa, tűz vagy sokasodó megbetegedések, sú
lyos közlekedési balesetek esetén, derűsebbé válik, ha a szokottnál 
többen születnek, megszűnt valamilyen vész, fölavatnak új közintéz
ményt.

Találkozásunkon a művész kifejezte reményét, hogy eljön az az idő, 
amikor egy-egy város valamennyi lakosának közérzete befolyásolhat
ja  a torony városképét.

A minap eljátszottam azzal a gondolattal, hogy miként hatnának egy 
november elejei napon az általam közvetített érzések, örömök és 
bosszúságok a hangulati jelentést.

Mindenki köszönt
Testi kínjaim miatt kénytelen voltam a kora hajnali órákban a 

kórházba taxizni. A gyógyintézmény portása előbb köszönt, azután 
kérdezte, hogy hová tartok. Az urulógiára ballagva néhány takarító
val, nővérrel találkoztam, mindnyájan üdvözlésként odabiccentettek. 
Az ügyeletes orvos pillanatok alatt fogadott és a fájdalomcsillapító 
injekcióval és jó  tanácsokkal enyhítette fájdalmaimat.

A kapitányságtól néhány méterre
Hazafelé a rendőrség főbejáratától 65 lépésnyire elillantak tes

ti és lelki jobbulásom jó  érzetei. Ripityára szétverve a járdán hevertek 
egy szép, korszerű, kivilágítható reklám-szekrény, maradványai. Több 
négyzetméterre szétszóródott üvegcserepek szomorították a járókelő
ket. Eltelhetett néhány perc a fémkeret szétdarabolásához. A csendes 
éjszakai, vagy hajnali órákban senki sem hallotta az üvegcsörömpö
lést? Senki sem látta a vandálokat? Több, mint nyugtalanító, hogy 
közvetlenül a város rendjéért felelős szervezet székháza mellett ilyes
mi megtörténhet.

Abban már nem reménykedhetünk, hogy újra szerveznek rendőr
posztokat a városban, de talán azt még megérthetjük, hogy legalább a 
kapitányság kapujában, a bejárat előtt teljesíti szolgálatát a őrszem - 
mint valamikor évtizedekig - és nem a benti portásfülkénél. így ta
lán nemcsak az új reklámtábla lenne hosszabb életű.

Öröm-markolások
Bizonyára felvidulna a Közérzet-torony, a Bozsó-házban rendezett 

kiállítási megnyitóktól. Közvetlen, baráti, otthonos hangulatban üdvö
zölték Bruncsák András és Walter Gábor tárlatán egymást a megje
lentek, mert - egyebek között - a napi politika is elkullogott a Klapka 
házból. Láttam barátságosan mosolyogva parolázni a volt SZDSZ-es 
országgyűlési képviselőt egy mostani Fideszes honatyával. Régi is
merősök jöttek össze, de új érdeklődők is felbukkantak. A ceglédi-kecs
keméti fotóművész elhozta nagykőrösi barátját, egy csinos asszony há
rom kisgyermekét. A szép kiállítást csorbította, hogy ezúttal is távol
maradtak a hivatalból, fizetésért kultúra-terjesztők. Jó volt látni a 
nagymama-nagypapa korú közgazdász-orvos házaspárt. Talán négy 
évtizede találkoztam először velük, amikor az iskolájuk előtti parkban 
sétálgattak.

Két kalap, négy pár cipő
írást tervezek Deák Ferencről, mint Kecskemét díszpolgáráról, ezért 

tértem be a könyvtárba. Bőven idézhetnék Deák Ferenc halálát köve
tő hazai és külföldi megemlékezésekből, méltatásokból. Születése két- 
századik évfordulóján külön kötetben adták ki a haza bölcsét odázó 
verseket, dicsérték jogtudományi jártasságát, remek szónoklatait, ön
zetlenségét. Puritánságáról legtöbbet talán hagyatéki leltára mond. 
Utolsó éveiben, napjaiban otthonául szolgáló Egyetem téri lakásában 
gyorsan végeztek a hatósági emberek. Két kalap, négy pár cipő, így 
kezdődött a felsorolás...

München - Budapest
Örömmel tudatta annak idején a helyi sajtó, hogy Kecskemét követ

te München példáját. Európában ott, honunkban itt alakítottak ki elő
ször gyalogjáró övezetet. Jó, ha tudjuk, ha azt is megtudjuk, hogy mi
ért haragudtak a bajor főváros lokálpatriótái az Amerikai Egyesült Ál
lamokra. Mert erőhatalommal München városligetében, az angol
parkban építtették fö l a Szabad Európai Rádió székházát. Nem politi
kai okokból nehezteltek a jenkikre, hanem azért, mert a több évszáza
dos szokás építészetileg tilos területnek tekintette a város szívét. Senki 
sem sajátíthatott ki bármilyen kívánatosnak látszó palota céljaira tel
ket a fáknak, virágoknak fenntartott területből.

Miért hoztam fö l a münchenieket? Mert valaki egy elképzelhetetlen
nek látszó hírrel nyugtalanított: a szabadidőpark tavainak egy részét 
úszó házakkal,,népesítik be “.

Nyugtatgattam: képtelenségnek látszik a híresztelés...
Ha mégsem, elkomorulna a Közérzet-torony..

H elta i N ándor

Tanácskozás egyházi vezetőkkel

Szécsi Gábor polgármester megbeszélésre hívta a városban mű
ködő történelmi egyházak vezetőit A katolikus, református, evan
gélikus és zsidó egyház vezetői tisztségviselői, illetve képviselői mel
lett részt vett a megbeszélésen az illetékes önkormányzati bizottság 
elnöke, Leviczky Cirill és Sárközy István alpolgármester is. A fe
lek megállapodtak abban, hogy előkészítenek egy együttműködé
si megállapodást amely 2004. januárjától új alapokra helyezi és 
középtávon rögzíti az önkormányzat által nyújtott támogatásokat 
A közgyűlés által jóváhagyott költségvetésbe beépítve rögzítik, 
hogy az egyházak által ellátott közcélú feladatok támogatására

(drogprevenció, idős- és szociális gondozás, oktatás, közművelődé
si és idegenforgalmi tevékenység, stb.) mekkora összegeket adnak 
át A beruházásokat - elsődlegesen az épített örökség és a műemlé
kek, valamint a temetők céljára - milyen formában támogatják, il
letve bizonyos pályázatokhoz az önkormányzat hogyan tud majd 
hozzájárulni. A várospolitikából eddig hiányzott az egyházak ilyen 
módon történő támogatásának rendszere.

A jövő évtől megnyílnak olyan új - főleg EU-s - pályázati lehető
ségek is, amelyek elnyerésében sokat számíthat ha a városnak van 
ilyen együttműködési megállapodása.

Az eltántoríthatatlan fotográfus képei

A most tíz éves Magyar Fotográfiai Múzeumban „retro60“ címmel nyílt meg Haris László fotóművész (jobbról) kialhtasa, 
amelyet Szemadám György (balról) képzőművész nyitott meg. Mindketten a 70-es évek kultúrpolitikája által igencsak elítélt 
avantgárd nemzedékhez tartozók között indultak, és mára teljes életművet alkottak. Bállá Demeter kiállítási meghívójáról idé
zünk: „Könnyű egy megszállott teremtő emberről beszélni, írni, már csak azért is, mert gondolkodásával olyasmit vállal, amit 
más nem tart fontosnak, mert nem fűződik hozzá érdeke. A látvány tünékeny, dolog, csak hittel tudjuk a pillanatba sűríteni azt, 
ami a látványból örök érvényű tárgyi vallomás lesz, valami, amit csak Haris László és a hozzá hasonlóan cselekvő tud megten
ni. Miért ? Mert az őféle embereket hízelgéssel, pénzzel, tiltással nem lehet eltántorítani vállalt igazságuktól.44

Egyike volt azoknak a festőknek akik 
vallják, hogy a művészetnek a kor szel
lemiségét és hangulatát kell hitelesen 
megragadnia.

A mi adósságunk, hogy képei előkerül
hessenek az árnyak birodalmából és 
megtalálják méltó helyüket életünkben, 
a város életében és a kortárs magyar fes
tészetben.

Október hetedikén nyolcvanhárom  
évesen távozott közülünk az évek óta 
visszavonultan élő festő. Összegyűjtött 
műveit évekkel ezelőtt láthattuk utoljára 
az Erdei Ferenc Művelődési Központ
ban, azóta jórészt ládák mélyén tékozol- 
ják fényeiket. Képei inkább csak emlé
keimben élnek, egy korai önarckép, me
lyen a sötét színek mélységéből, szűkre 
vont tekintettel néz ránk a festő. Egy má
sik képen jellegzetesen, geometrizált 
környezetben, magányos figura - te
nyérnyi kartonra vetett arasznyi mo
num entalitás. Képeinek sejtelmes 
mélységei, tüzes koloritja, élesen fel
villanó, majd porózusán elillanó fé
nyei a látványon túli valóságról me
sélnek, bölcsen tisztán, egyszerűen. 
Festői világát érintették ugyan a XX 
század első felének irányzatai, és ké
pei mutatnak bizonyos rokonságot 
Lyonéi Feininger, vagy Kmetty János 
műveivel, de színei tüzesebbek és 
áradó festőisége nagyobb erővel rob
bantja szét és oldja fel a kompozíció 
geometrikus szerkezetét. Legutóbbi 
találkozásunkkor már csak tompa 
fényeket és árnyakat látott, és a haj
dan válogatott öttusázó csak napi 
száz métert sétált, de szálegyenes tar
tását még őrizte és bölcs önuralom
mal viselte gyengülő szívének és fé
nyét veszített látásának korlátáit.

BÚCSÚ NOEL ÖDÖN GÁBORTÓL



Mi

Néhány
gondolatom

A szobrászat sajátos műfaja a kisplaszti
ka: Felbukkan már a kultúra bölcsőjénél 
is. M indig az ember közvetlen környezeté
ben találja meg természetes helyét Ez a kö
zelség szab határt méretének, ugyanakkor 
épp ez teszi lehetővé, hogy olyan bensősé
gesen szóljon, amire a nagy szobrászat 
nem képes: megjeleníteni az élet intim pil
lanatait, elgondolkodtató, olykor humoros, 
máskor groteszk megnyilvánulásait A kis- 
szobrászaton belül is van tagozódás. Szü
letnek életképszerű jelenetek, köztérre 
szánt művek előtanulmányai és az általá
nos em beri gondolatokat m egjelenítő 
kompozíciók. Szándékom, hogy a munká
im java az utóbbiak közé sorolható legyen.

A z ember tétován boüadozik ebben a drá
maian felgyorsult világban. A sok változás 
ellenére görcsösen ragaszkodik ahhoz, 
am it eddig jónak, szépnek tartott és igyek
szik megőrizni az igazi értékeket Képző
művészként ez az értékőrzés m otivál 

A közel negyven év alatt készült, váloga
tott művek felfoghatók egy napló testet öl
tött lapjainak, melyeken a plasztika nyel
vén, a nagy lehetőséget kínáló bronzban 

jelenítem  meg gondolataimat 
A z először visszafogott, m ajd expresszív 

realista ábrázolás, később a lényegretörő 
megfogalmazás a mondandót szolgálja. A  
pozitív és negatív form ák mindannyiunk
ból hasonló emóciókat váltanak k i A puha 
vagy kemény formáknak súlya vagy köny- 
nyedsége van. Egymáshoz viszonyítva dal
lamuk és ritmusuk is felfedezhető. Sok 
szobrom nem több, m int egy fontos tőmon
dat, máskor egy elragadtatott sóhaj, vagy 
fájdalm as kiáltás.

Nem akarom megváltani a világot, csak 
szeretném megismerni és ha lehet változ
tatni azon. Erre a kalandra hívok másokat 
is, magaménak érezve Henry M oore sza
vait:

,̂ 4 művészek arra törekszenek, hogy más 
emberek és saját maguk számára is érté
kessé tegyék az életet.. Minden művészet 
arra való, hogy segítsen az embereknek 
több örömöt és érdekességet találni az éle
tükben és ráébressze Őket, milyen csodála
tos világban élünk. “

Mindannyiunk életében vannak fontos 
történések, évfordulók Biztos vagyok ab
ban, Önök is fe l tudják idézni az első szere
lem csodáját, talán még idejét is. Élete so
rán a szobrásznak is adódnak hasonlóan 
fontos eseményei, jeles alkalm ai Ilyen volt 
az első kiállítás, a bemutatkozás. M áig 
büszJíe vagyok arra, hogy egy évvel a főis
kola elvégzése után Pesten, a Vörösmarty 
téri Kulturális Kapcsolatok Intézete Kiállí
tó termében bemutatkozhattam. A kiállítást 
egy nálam néhány évvel idősebb kollégám  
nyitotta meg. Mondandójának lényege az 
volt: >rA fen e egye meg, megint eggyel töb
ben lettünk..“

Nekem ez azóta is tetszik 
A kollégám neve: Melocco Miklós.
A  megnyitón jelen volt a Kulturális Mi

nisztérium képviseletében egy fia ta l művé
szettörténész Kettőnk között kialakult egy 
tartós barátság, am it az is fém jelez hogy 
harmincnégy évvel később már m int a 
M agyar Nemzeti Galéria főigazgatója, úgy 
érzem, örömmel elvállalta a mostani ret
rospektív kiállítás megnyitását 

A z urat úgy hívják hogy Bereczky Ló- 
ránd.

A  kiállítást rendezte egy kedves művészet- 
történész hölgy, szobraim avatott ismerője, 
akit azóta is szeretek és tisztelek és a mos
tani kiállítást is pátyolgatta, a hölgy neve: 
Ury Endréné

Gyorsan elszaladt ez az idő, ez a bő 30 év 
és eljött a hatvanadik am i legtöbbünket 
számvetésre késztet Igaz egy év késéssel, 
de örömmel tettem eleget a felkérésnek 

A z idő folyam án galériámon mintegy 
240 mű zsúfolódott össze. Szerettem volna 
ezek legjavát elhozni Önöknek de a kiállí
tás még így is zsúfolt volt 

A z előbbiek m iatt ezt az egyébként jogos 
kritikát vállalom.

Kérem, hogy nyitott lélekkel közelítsék 
m eg a m unkáim at H iggyék el szinte 
mindegyikben van egy fontos gondolat, 
am i csak önöknek szá l Tudom megfogják 
érteni, hiszen kortársak vagyunk 

Ha körülnézek szinte el sem merem hin
ni, hogy több százan megtiszteltek A meg- 
hatódottságon és örömön túl ez a nagyszá
mú érdeklődő még azt is üzeni, hogy még 
ebben a kultúra ellenes világban is sokan 
vannak azok, akiknek érdemes volt ezeket 
a szobrokat elkészíteni 

Köszönöm, hogy erőt adtak és hogy je 
lenlétükkel megtiszteltek

Pálfy Gusztáv

Pálfy Gusztáv kiállítása
A legtöbb kortárs szobrász ko

m oly erőfeszítéseket tesz arra, 
hogy a m űfajhatárok lerom bolá
sával, k iszélesítésével új soha 
nem látott form ákat kutatva, új 
anyagokkal kísérletezve - sokszor 
tüntetve azok igénytelenségével, 
vagy visszaélve azok dekorativi- 
tásával, csillogásával, a majdnem 
m indent elviselő plaszticitásával - 
m integy igazolást keressen saját 
törekvéseire. Minél görcsösebben 
törekednek az eredetiségre annál 
kisebb az esélyük arra, hogy vala
mi újat, eredetit hozzanak létre. 
Ide kívánkozik az a mondás, hogy 
„aki életm űvet akar létrehozni, 
annak biztosan nem fog sikerül
n i /4 N em  fog sikerülni, mert eleve 
kizárja a felfedezés lehetőségét, 
az életm ű nem a m egélt életre ala
pul, ezért a m űvész óhatatlanul 
mások követőjévé válhat. H ihe
tünk M ichelangelónak: „Aki m á
sok nyom ában jár, az sohasem 
előzheti meg őket.“

M ennyire más utat já rt be Pálfy 
G usztáv  az eddigi több m int 
negyven éves pályafutása során!

Kedvelt műfaja a kisplasztika, 
am ely több ezer éves műfaj, szin
te azonos az em berré válással. 
Konok következetességgel gyúrta 
egymás után kisplasztikáit, szob
rait, m it sem törődve a divatok
kal, az olcsó érvényesüléssel, és 
nem tett kom prom isszum okat az 
e ladható ság  érdekében , ped ig  
más polgári foglalkozása soha 
sem volt. O m indvégig  „csak 
szobrász volt“ . M űvész, aki a m ű
term ében érzi igazán otthon m a
gát.

Amióta úgy tizenöt éve barátsá
gába fogadott, szinte sem m it sem 
változott. Szobrai csak tisztáb
bakká, egyértelm űbbekké egysze
rűsödtek, nem esedtek. M int a leg
több igazán nagy művész, minden 
m unkájában ugyanazt az életér
zést fogalm azza meg, ugyanaz a 
re jte tt m ondanivaló ja. M inden 
plasztikájából mély hum anizm usa 
árad felénk. Sokszor m aga az al
kotó sincs tudatában annak - sok
szor kritikusai, barátai veszik ész
re, hogy valami nagyon mélyről, 
talán még a gyerm ekkorból ho
zott form avilág irányítja akaratát. 
Bárki m eggyőződhet erről, ha vé
gignézi a kiállított műveket. Bár

jó l elkülöníthetők a különböző 
korszakok, mégis milyen hihetet
lenül egységes életm ű tárul itt 
elénk. Nem  kívánom  itt elemezni 
az egyes műveket, csak föl szeret
ném hívni szíves figyelm üket arra 
a töretlen fejlődésre, arra a folya
matra, ahogyan egyre nagyvona
lúbban, egyre sa llangm ente- 
sebben, egyre lényegre redukál- 
tabban fogalm az a művész. H o
gyan ju t el ahhoz a „szép szinté- 
zishez“ amelyre minden szobrász 
áhítozik. M unkam ódszerére je l
lemző, hogy többszörösen átdol
gozza, kikeresi, értelmezi plaszti
káit, m indaddig, míg minden vo
nal, minden él, m inden pozitív és 
negatív tömeg el nem  nyeri végle
ges formáját, helyét.

Pálfy Gusztáv m indenben m axi
malista: nem csak a plasztikai öt
letek kiérlelésében, nem csak az 
érzékeny, hajszálpontos m in tá
zásban, nem csak a szobrok tálalá
sában, hanem a patinák kiválasz
tásában és alkalm azásában is. K e
rül minden olcsó festői m egol
dást, nincsenek kiérleletlen, eset
leges megoldásai. Nála minden 
nagyon átgondolt és tudatos. Az 
utolsó csiszoló fázist m indig kéz
zel végzi, valami elképesztő igé
nyességgel és alázattal, amíg m in
den összeáll, egy újabb összeté
veszthetetlen Pálfy-plasztika szü
letik.

M inket m indkettőnk választott 
anyaga, a bronz hozott össze, úgy 
tizenöt évvel ezelőtt, am ikor ő kö
rülbelül annyi idős lehetett, mint 
m ost én. Emlékszem órákon át 
beszélgettünk a kocsijában - ő fi
noman letesztelt engem - én meg 
nem bántam, hisz kolozsvári taná
raim ra em lékeztetett, és jó l esett 
rájuk em lékezni. A zóta is, ha 
Pálfy m ester m unkáit nézegetem, 
mindig az a kolozsvári kőfaragó 
ju t eszembe, aki a Szent M ihály 
tem plom  to rnyának  h iányzó 
köveit faragta, és arra a kérdésre, 
hogy m iért ez a tökéletesség, ki 
veszi majd azt észre, ezt vá
laszolta: lehet, hogy az em berek 
nem veszik észre, de az Isten lát
ja.

Ez a m ostani retrospektív kiállí
tás sokunk szám ára a szobrászat.

Lakatos Pál 
szobrászm űvész

KEPEK
- Bereczky Lóránd, a 

Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgatója, a művész fe
lesége, és Lakátos Pál 
Pálfy Gusztáv megnyitó 
beszédét hallgatja

- A mű címe: Kétes győ
zelem

- Széli Péter Baja pol
gármestere és dr. Király 
Ferenc, az új megyei 
rendőrfőkapitány a meg
nyitón találkozott
. - Kriskó János, az ismert 
kecskeméti médiaszemé
lyiség felesége Dávid Má
ria társaságában, - aki a 
Népi Iparművészeti Mú
zeumot igazgatja - Fekete 
Tibor színművésszel foly
tat jókedvű beszélgetést

- A közönség „birtokba 
veszi" a kiállítás szobrait
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Vígh Tamás 
kecskeméti 
kötődései

Régóta esedékes kiállítás nyílik no
vember 14-én, pénteken délután 2 óra
kor a Katona József emlékházban: 
Vígh Tamás Kossuth-díjas szobrász- 
művész köztéri alkotásaiból, vázlatai
ból, kisplasztikáiból kerül egy kisebb 
válogatás a Katona József utcai gyűj
teménybe. A tárlatot Székelyné Körösi 
Ilona rendezte, Pintér Lajos József 
Attila-díjas költő nyitja meg. a mű
vésszel Heltai Nándor főként Kecske
méthez kötődő alkotásairól beszélget.

Kecskeméten sajnos csak az 1962- 
ben felavatott Katona emlékmű lát
ható. Elkészíttetését 1960. júliusában 
a népművelési felügyelő kezdeménye
zésére javasolta a városi tanács. Ez 
volt a városban az első, nagyrészt or
szágos (állami) alapból kiviteleztetett 
emlékmű. 1962-ben némi politikai kö
zegellenállás leküzdése után sikerült 
elérni, hogy Kodály Zoltán vállalhatta 
a szobor felavatását, amelyen részt 
vett Illyés Gyula, Hubay Miklós és 
Waldapfel Imre is. (Mintha - például - 
Erkel Ferenc Arany János jelenlé
tében méltatta volna Vörösmarty 
szobrát. Sokak véleménye szerint ki
válóan sikerült elhelyezése: környeze
tével arányaival, méreteivel összhan- 
gos, kifejező vizuális kapcsolata a ne
vét viselő színházzal, hanem jelképe
sen feleúton van a drámaíró lakottho
na és hivatala között.

Kecskeméthez kötődik a szobrász 
Kelemen Lászlóról készített éremsoro
zata.

A Magyar Nemzeti Galéria őrzi 
Kecskés nő és Bőség című, több helyen 
kiállított kisplasztikákat. E munkákat 
az Aranyhomok Szálló építésekor 
meghirdetett pályázatra készítette, 
egy gondolatkör, de eltérő megformá- 
lású vázlatok kisplasztikái változatai. 
A Művészet 1964/1. száma szerint a 
kompozíció, ha elfogadták volna, most 
Kecskeméten hirdetné, hogyan függ 
össze az agrárkultúra és az emberi 
méltóság. így is hirdeti azonban, mi a 
művészi érettség.

1970-ben avatták föl Kodály Zoltán 
egykori otthona falán a Vígh Tamás 
műterméből kikerült emléktáblát. 
„Az volt a gondom, hogy Kodályt a ze
neszerzőt. a népzenegyűjtő vagy a ze
nepedagógust ábrázoljam, mivel az 
egész Kodály muzsikát a népzene 
gyűjtésből lehet levezetni - legalábbis a 
jelentős műveit, még a vonósnégyesét 
is - ezért a népzenegyűjtőt kellett áb
rázolnom, amint a hengeres fonográ
fot hallgatja és a gyűjtött zenei anya
got feldolgozza, lekottázza."

A két év múltán a szegedi Panteon
ban elhelyezett Kodály domborművé
ről így vélekedtek

„A szoborcsarnok akadémizmusba 
merevedett portréi között a kortárs 
szobrászatot jó szinten képviseli Vígh 
Tamás expresszív hatású emlék- 
műve.“ (Tóth A ttila Szeged szobrai és 
m uráliái.)

A kecskeméti születésű Lunkányi 
(Liebenberg) Jánosnak, Széchenyi ne
velőjének, bizalmasának, munka-tár
sának bronz domborműve a tudós 
nagycenki időzésére emlékeztet.

Heltai Nándor

Kodályt Prágában nem tartották „alkalmasnak66
K érem  az ügyet továbbra is bizalm asan kezeln i44*
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F e n t i  számú á t ir a to m r a  h iv a tk o z v a  t á j é k o z t a t á s  c é l j á b ó l  az  
a lá b b ia k b a n  ism e r te te m  p r á g a i  n a g y k ö v etség ü n k  t á r g g y a l  kap
c s o l a t o s  ú ja b b  j e l e n t é s é t :

" Á p r i l i s  1 7 -é n  J o z e f  P a p u la j ,  a z  o k t a t á s i  é s  k u l t u r á l i s ü g y i  
m in is z té r iu m  m agyar r e f e r e n s e  a r r ó l  t á j é k o z t a t t a  a k u l t u r á l i s  
b e o s z t o t t a t ,  hogy nem s i k e r ü l t  m e g v a ló s í t a n i  a z t  a z  e lg o n d o 
lá s u k a t ,  hogy a P r á g a i T a v a sz  a lk a lm á v a l h iv já k  meg K o d á ly t . - 
Ennek oka fő k é p p e n  a z ,  hogy a z  i d e i  P r á g a i T a v a sz t  ju b i le u m i  
h a n g v e r se n y so r o z a tn a k  t a r t j á k ,  s  eb b e a k e r e tb e  n agyon  n eh e
z e n  tu d tá k  v o ln a  e l h e l y e z n i  a m e s te r  t i s z t e l e t é r e  ren d ezen d ő  
h a n g v e r s e n y t . E z é r t  v a ló s z ín ű e n  a z t  a m e g o ld á st  f o g já k  v á l a s z 
t a n i ,  hogy a P r á g a i T a v a sz  u t á n i  id ő p o n tb a n  m inden  i l y e n  r en 
dé z v é iv y s o r o z a t tó l  f ü g g e t l e n ü l  r e n d e z n i fog n a k  eg y  n a g y o b b sza — 
b ásu  K o d á ly - e s t e t ,  am ely re  K od ály  Z o ltá n t  i s  meg f o g já k  h i v n i .  
P a p u la j k ö z ö l t e  a z t  i s ,  hogy u jq b b an  z e n e k a r i e s t r e  g o n d o ln a k , 
s  ennek  k e r e té b e n  kórusm ü e lő a d á s á r a  i s  s o r  k e r ü ln e .

A P a p u la j tó l  k a p o tt  in fo r m á c ió  m e g e g y e z ik  a Z enem űvészek  S zö
v e t s é g é t ő l  s z e r z e t t  t á j é k o z t a t á s s a l  abb an , hogy nem t a r t o t t á k  
a lk a lm a sn a k  K o d á ly t a P r á g a i T a v a szra  m e g h ív n i. V i lá g o s  a zon 
b a n , hogy a z  ügy 1964  decem bere ó ta  a l i g  h a la d t  e l ő r e  é s  ma 
i s  e lé g g é  k i a la k u la t la n  K od ály  m egh ívásán ak  k é r d é s e .  A b e s z é l 
g e t é s e k b ő l  a z  i s  k i t ű n i k ,  h ogy  a m e g h ív á st  még nem k o o r d in á l 
tá k  a s z l o v á k i a i  s z e r v e k k e l ,  m ert e d d ig  nem s i k e r ü l t  t á j é k o z 
t a t á s t  k a p n i a r r ó l ,  m ily e n  form ában ik ta th a tn á k  K od á ly  i t t e n i
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Kodály művei viszonylag gyorsan el
jutottak külföldre. 1918. januárjában 
még közös államban éltünk az osztrá
kokkal, mégis idekívánkozik, hogy egy 
jótékony célú reprezentatív bécsi Tör
ténelmi Hangversenyen Kodály több 
népdalfeldolgozása és M agyar rondója 
is elhangzott. 1923 augusztusában, 
Salzburgban, a szerző jelenlétében já t
szották két művét. Hamarosan a kor 
legkiválóbb karmesterei - Toscanini, 
Mengelberg, Karaján - is műsorra tűz
ték egy, több kom pozícióját. 1928 
szeptemberében angliai meghívásnak 
eleget téve maga vezényelte a Psalmus 
Hungaricust Gloucesterben. Ausztria 
német megszállása után kilenc évig 
nem fogadott el külföldi meghívásokat. 
1946 szeptemberében indult, több mint 
fél éves külföldi hangversenykörútra. 
Anglia, Franciaország, az Amerikai 
Egyesült Á llamok hangversenytermei
ben szerepelt. Hazatérése után m ár a 
Szovjetunióban várták.

A  magyar állam fölismerte, hogy a ze
neszerző k iváló  „kultu rális ex
portcikk", ezért a diplomácia , figye
lemmel kísérte külföldi szerepléseit, a 
nagykövetek “szigorúan bizalm as" je 
lentésekben beszám oltak látogatásá
nak, hangversenyeinek visszhangjáról. 
Mivel, az úgynevezett népi dem okráci
ában minden állami üggyé vált, Kodály 
mikénti fogadtatása a kulturális kap
csolatok fokmérőjévé is vált. A szom
szédos úgynevezett utódállam szocia
lista országokkal valójában barátinak 
sohasem mondható viszony javítása ér
dekében sikertelenül szorgalmazták a 
Tanár Ú r meghívását.

Ennek ékes példája a Kodály Zoltán 
esetleges csehszlovákiai m eghívása 
ügyében a külügym inisztérium tól a 
művelődésügyi minisztériumnak kül
dött Szigorúan titkos! jelzetű átirat.

„Fenti számú átiratomra hivatkozva 
tájékoztatás céljából az alábbiakban is
mertetem prágai nagykövetségünk a 
tárggyal kapcsolatos újabb jelentését.

Április 17-én Josef Papulaj, az 
oktatásügyi és kulturálisügyi mi
nisztérium magyar referense arról 
tájékoztatta a kulturális beosztot
tat, hogy nem sikerült megvalósíta
ni azt az elgondolást, hogy a Prá
gai Tavasz alkalmával hívják meg 
Kodályt. Ennek oka pedig főképpen 
az, hogy az idei Prágai Tavaszt ju 
bileumi hangversenysorozatnak 
tartják, s ebbe a. keretbe nehéz vol
na beilleszteni a magyar mester 
tiszteletére rendezendő hangver
senyt. Ezért valószínűen azt a meg
oldást fogják választani, hogy a 
Prágai Tavasz utáni időpontban 
minden ilyen rendezvénysorozattól 
függetlenül rendezni fognak egy 
nagyobb szabású Kodály eset, 
melyre Kodály Zoltánt is meg fog
ják hívni. Papulaj közölte azt is, 
hogy újabban zenekari estre gon
dolnak. s annak keretében kórusmű 
előadására is sor kerülne.

A Papulajtól kapott információ 
megegyezik a Zeneművészek szö
vetségétől szerzett tájékoztatással 
abban, hogy nem tartották alkal
masnak Kodályt a Prágai Tavaszra 
meghívni. Világos azonban, hogy 
az ügy 1964 decembere óta alig ha
ladt előre és ma is eléggé kialaku
latlan Kodály meghívásának kér
dése. A beszélgetésekből az is kitű
nik. hogy a meghívást még nem ko
ordinálták szlovákiai szervekkel, 
mert eddig nem sikerült tájékozta
tást kapni arról, milyen formában 
iktathatnák Kodály programjába a 
szlovákiai látogatást, továbbá, 
hogy Szlovákiában milyen fokon 
foglalkoznak a mester meghívásá
val. Fentiekre való tekintettel ké
rem az ügyet továbbra is bizalma
san kezelni.

Budapest, 1965. május hó 5-én.

Marjai József 
csoportfőnök, nagykövet

Kodályt még abban az évben meg
hívták az NDK-ba, 1965-ben Angliá
ban, az USA-ban várták tisztelő szere
tettel, majd egy esztendő múltán Pá
rizsban, majd az újabb észak-amerikai 
diadalút következett...

* R övidített részlet H eltai N ándor Ko
dály Zoltán és a kulturális diplom ácia  
cím ű tanulm ányából. A diplom áciai 
ira tta l a cím zetteken kívü l először a 

o lva só i ism erkedh etn ek
m eg...

Ragó Lóránt három vonulata
A Nem zetközi Kerám iastúdió szak

mai program jában szerepel a város 
m űvészeti életével való kapcsolattar
tás igénye, és a más képzőm űvészeti 
m űfajok iránti nyitottság szándéka. 
Ennek jegyében az elm últ évben lát
hattuk két kecskem éti szobrász önálló 
tárlatát, október elején pedig Ragó Ló
ránt grafikáit szemlélhettük.

Ragó, Kőnig Róbert és Pász
to r G ábor tan ítványakén t 
1997-ben szerzett képgrafikus 
és tanári diplom át a M agyar 
Képzőm űvészeti Egyetemen.
Jelenleg a Kecskem éti Főis
kola, Tanítóképző Főiskolai 
K arának  V izuális N evelés 
Tanszékén tanársegéd.

Ezen a tárlaton sokszínű, kí
sérletező kedvű alkotói tevé
kenységéből három  vonulatot 
láthattunk, m elyek főleg gro
teszk, szatirikus arcát m utat
ják. A kiállítás legkorábbi darabjai a 
festm ények, melyek nagy formátumú 
színfo ltokra épülnek a je lte rem tés 
szándékával. Ezek a legelvontabb m ű
vei és az absztrakt fogalom körébe so
rolhatók. A grafikai lapok m ár tárgyia- 
sabbak, itt a belső látás, a lélek form á
it ötvözi a látható valóság formáinak 
átírásával. Anatóm ia cím et viseli a ve
gyes technikával készült több lapból 
álló színes sorozat, m elyben groteszk, 
filozofikus m egközelítésben elem zi 
világunk nem túl 'biztató jelenségeit. 
Néha direkt m ódon fogalmaz, gondo
lok itt például a sorozat boncolással, 
vagy inkább élveboncolással kapcso
latos lap jaira , a fe lny ito tt és 
kicsipeszeit patkányra, az ormányos 
szörnyeteg és a szikés, infantilis figu
ra közös produktumára, vagy a szen

dergő arcú nő felnyitott hasából és mé- 
héből kizúduló rémképekre. A zt hi
szem, ha elfogadjuk, hogy az anya
méhből rem ény és rem ényteli új élet
helyett pusztulás és káosz születhet, 
akkor nagy bajba kerülhetünk. M a már 
úgy gondolom, hogy ha egy mű csak a 
pusztulást és a leépülést ábrázolja, ak

kor akár az alkotó szándéka ellenére is 
e folyam atok aktív részesévé válhat. 
Ragó Lóránt indokait persze sejtem, és 
gondolom  sejtjük valam ennyien, hi
szen tapasztalhatjuk, hogy ebben a 
kapzsi, haszonelvű világbűn mennyire 
leértékelődik az emberi élet szentsége. 
A krisztusi szeretetparancs süket füle
ink mellett elveszni látszik. Úgy tűnik, 
a nagyobb haszonért folytatott harc
ban az em berölés kicsiben büntetendő, 
de világm éretekben, a hatalom  biztos 
tudatában politikailag m egm agyaráz
ható. A kiállítás egésze azonban azt 
mutatja, hogy Ragó Lóránt nem ragad 
le a pusztulás felé rohanó világ m egje
lenítésénél, hiszen az Anatóm ia című 
sorozatban is találunk olyan egyen
súlyteremtő lapokat, m elyek áttétele
sebb módon fogalm azva vallanak az

elveszett paradicsom ról, örök emberi 
értékeinkről. Az ég-és föld között le
begő ember, a cet gyom rában sem el
veszett próféta, a tépett virágot tartó 
férfi, vagy az ujjával hom okba rajzoló 
törékeny figura, m elynek érintéséből 
filmszalag, vagy varázsszőnyeg-szerű 
folyam atábrák kelnek életre. Ragó Ló

ránt bejárta a mélység tartom á
nyait, és ez m inden alkotó em 
bernek  kö te lessége . K ortárs 
képzőm űvészetünk egyik nagy 
tragédiája és tévedése, hogy a 
tagadásban véli felfedezni az 
ebből kivezető utat. Ragó Ló
rán t linóm etszete in  azonban 
m ár letisztultán fogalm az, figu
rái elesettségükben is megőrzik 
emberi méltóságukat. Formái, 
síkszerű foltritmusai groteszk- 
ségük mellett is játékosak, élet
től lüktetőek. Itt is találkozunk 
Jónással, az izgága prófétával, 

aki ugyan m egpróbál kitérni a feladat 
elől, de végül mégis elfogadja az Úr 
akaratát és teljesíti küldetését. Ezeken 
a pozitív és negatív formák ritm usára 
épülő kicsi fekete-fehér lapokon rem e
kül alkalm azza a képtér dinamikáját, 
m int például a Hitvita ég és föld közé 
feszített figuráján, a Niké cím ű lapon, 
vagy az Akt, horizontot áttörő, lüktető 
vonulatán.

Ragó nem akarja megváltani a vilá
got, nyilván tudja, hogy ez egy kétezer 
éve m egváltott világ, (az önjelölt 
megváltók pedig m ár eddig is sok bajt 
hoztak ránk) inkább kritikus szemm el 
figyeli világunkat, és hol drámai esz
közökkel, hol groteszk fintorokkal 
próbálja, szépségeivel, és fogyatékos
ságaival együtt megmutatni azt.

Balanyi Károly

A megyei könyvtárban: november 
12-én, 17 órai kezdettel Weiss István 
(Frankfurt) fotóművész DVD- bemuta
tója alkalmából Szabó József színházi 
rendezővel, Komáromi Attila tanárral 
és Ittzés Mihály zenetörténészzel be
szélget a Katona József Társaság rendez
vényén a megyei könyvtárban. Novem
ber 13 án 17 órakor dr. Orosz László 
előadása Katona József kecskeméti hét
köznapjairól.

- Szövőtanfolyam. Kezdők részé
re indítottak szövőtanfolyam ot a 
Népi Iparművészeti M úzeumban. A 
fog la lkozásokat szom batonkén t 
tartják, Barcsik Sándorné vezeté
sével. A múzeum előzetes bejelen
tés alapján csoportokat fogad a nyit
vatartási időben, egyénileg szom ba
tonként 15 órától, előzetes bejelen
tés alapján. A m it kínálnak: rongy
babakészítés, batikolás, bőrözés, 
csuhéfonás, körmönfonás, szalm a
fonás, gyöngyfűzés, szalagsárkány 
készítés, nádhajó „építés", gyöngy- 
figurák készítése.

A w w w.intem etudakozo.hu szerve
zésében a Ciróka Bábszínház a " LEG
JOBB M INŐSÉGŰ" weboldal címet 
nyerte. A díjat a színház igazgatónője, 
K iszely Ágnes, és az oldal tervezője, 
Dudás Gábor a sajtó jelenlétében, díj
kiosztó gála keretében a Városháza 
díszterm ében vette át.

A Kecskem éti Katona József 
Színház galériájában november 7- 
én este 1/2 7 órakor nyitja meg 
Bodolay Géza direktor Dulity Ti
bor festőművész képeinek kiállítá
sát. A tárlat címe: Színészarc(ok) - 
Maszk(ok). Nyitásán közreműkö
dik Vitéz László színművész.

http://www.intemetudakozo.hu


gyi, Bubik István voltak az osztálytársa
im. Már főiskolás koromban címszere
peket játszó, szerződtetett színész voltam 
a Tháliában, friss színészként például

Balogh Erika arcai
Életrajzát nézve valósággal megle

pett, hogy nem kecskeméti születésű, s 
még csak nem is itt él, olyannyira ide- 
tartozónak éreztem.

Valóban csak a próbák és előadások 
idején vagyok ebben a városban, azaz 
elég gyakran, főként 1998 óta, amióta 
éves szerződés köt a Kecskeméti Katona 
József Színházhoz. Kiskunfélegyházán 
születtem, később Cegléden laktunk, 
most a fővárosban élek, mégis nagyon 
régi szálak fűznek ehhez a városhoz. Ez 
eleinte nagyon szomorú kötődés volt. 
Igen beteges gyerek voltam, gyakran ke
rültem be Kecskemétre a katonai kórház
ba. Az, hogy felnőtt koromra ilyen erős, 
mokány kis ember lett belőlem, máris 
ennek a városnak köszönhető. Még egy 
magánéleti jellegű nagy ajándékot kap
tam ettől a várostól. Nagyon zárkózott 
ember voltam világéletemben, ezért is 
értékelem nagyra, hogy ebben a város
ban találtam meg életem legnagyobb ba
rátságát. A nevét is büszkén említem fel, 
hisz dr. Bálint Ágnes a Kéttemplom- 
Galéria megálmodója, megteremtője. A 
hozzá és családjához fűződő barátság na
gyon sokat ad nekem, nagyon sok nehéz 
pillanaton segített át már eddig is. Másik 
érdekes színfoltja a kecskemétiségem- 
nek Nunció, a piactéri éttermet vezető 
igazi déli olasz fiatalember, akivel már 
vagy öt éve vagyunk fantasztikusan jó  
baráti kapcsolatban. Minden előadásun
kon itt van, utánunk jön a pesti előadá
sokra is, s aztán szenvedélyes színház- 
kedvelőként széles körben meséli az él
ményeit. Ha egészen őszinte akarok len
ni, azért is vagyok olyan gyakran Kecs
keméten, hogy idevalósinak gondolt, 
mert az ezekhez hasonló apróbb-na- 
gyobb kötődések miatt nagyon jól érzem 
magam ebben a városban.

Milyen családi indíttatás vezette erre 
a pályára?

Gyakran és büszkén szoktam hangsú
lyozni, hogy - a szó nem pejoratív értel
mében - én egy igazi földszagú paraszt
lány vagyok. Viselem ennek a bélyegét, 
de nagyon erősen hordom magammal a 
kunsági ember erejét is. Hihetetlen szí
vósság és energikusság van bennem, s 
nagyon figyeltek kisgyerekkorom óta a 
szüleim is arra, hogy ez igazi értékké vál
jon. Édesanyámmal rengeteget olvas
tunk. Külön figyelmet szentelt annak, 
hogy kifejezően, szépen, jól artikuláltan 
tanuljak meg magyarul beszélni. Kisis
kolás koromban már sorra nyertem a kü
lönféle szavaló és prózamondó verse
nyeket, középiskolás koromban pedig az 
országos Kazinczy-díjat is magaménak 
tudhattam. A szülői késztetés jelentősé
gét csak most érzem igazán és nemcsak 
azért, mert végül is életpályámmá vált a 
szép magyar beszéd gyakorlása, hanem 
azért is, mert ma már látom, mennyire 
nem divat ez: mennyire nehéz például a 
mai gyerekeket rávenni arra, hogy ne 
úgy beszéljenek, ahogyan - tisztelet a ki
vételnek - a lealacsonyodott médiakultú
ra diktálja ezt a számukra. Ezt a valami
kor otthonról kapott indíttatást ma már 
küldetésnek érzem. Nagyon sokat járok 
külföldön, s azt látom Olaszországban, 
Franciaországban, Ausztriában, Német
országban, hogy ott mindenki büszke a 
nyelvére. Például a kis osztrák faluból 
származó világhírű síbajnok, Hermann 
Mayer kiválóan beszéli az anyanyelvét 
méghozzá tájszólásban, amiért nem le
nézik, inkább különösen nagyra értékelik 
a honfitársai.

1981-ben diplomázott, s úgy tudom, 
fantasztikusan jó, legendás hírű osz
tályba járt.

Kazimír Károly volt az osztályfőnö
köm. Iglódi István volt a zenés mesterség 
tanárom, s a teljesség igénye nélkül fel
em lítve Kulka János, K ubik Anna, 
Forgách Péter, Incze Józsi, Láng Györ-

Régi szenvedélye a lovaglás és a mo
torozás. Hogy fér meg egymás mellett 
ez a két oly különböző hobbi?

Tudvalevő, hogy Budapesten már rég
óta nem lehet gyorsan közlekedni, legfel
jebb csak motorral. Innen az egyik szere
lem, aminek egyébként nagyon sok film
ben is hasznát vettem. A ló számomra a 
szabadság és természet jelképe, ily mó
don kimaradhatatlan az életemből.

A számtalan tévéjáték, kabaréjelenet 
és filmszerep (Jancsó-filmek, Szamba, 
amerikai filmek epizódszerepei vagy 
éppen a legnagyobb világsztárok 
szinkronhangjának nyújtása, rádiójá
tékok készítése, stb.) mellett színházi 
színészként öt éven keresztül próbálta 
a szabadúszást is.

össze. Abban a percben, ahogy Kecske
méten színházat kapott, hívott engem is.

A Színház- és Filmművészeti Főisko
la, ma már 'Egyetem lassan évtizede 
oktató tanáraként minden bizonnyal 
közvetlen rálátása van arra, mennyi
ben változott mára a színészképzés.

Úgy érzem, nem jó  irányú a változás. 
Én még a régi Várkonyi-féle főiskolára 
esküszöm, aminek jellemzője volt töb
bek közt az is, hogy kimondhatatlanul 
nagy tekintélye volt az idősebb, tapasz
talt színészkollégáknak. Ha például kez
dő koromban Tolnay Klárival vagy 
Sinkovits Imrével játszhattam együtt, 
egészen biztos, hogy minden szavukat, 
mozdulatukat lestem, ittam magamba, 
hogy amennyit csak lehet vagy bírok, el
tanuljak tőlük. A ma kezdő színészgene
rációban ez a fajta tekintélytisztelet már 
nemigen érhető tetten. Hihetetlenül nagy 
önbizalmat plántálnak beléjük már az is
kola falain belül, hihetetlen nagy önbiza
lommal lépnek ki az életbe, ami valahol 
biztosan nagyon jó  is, de nagyon nagy a 
veszélye annak, hogy ezzel igen nagy 
csalódásoknak is kiteszik magukat - an
nál is inkább, mert a ma kijövő fiatal szí

Kecskeméten a létező összes női 
klasszikus szerepet eljátszotta az Em
ber tragédiája Évájától kezdve a Bánk 
bán Gertrudisán át a Don Juan Don
na Elvirájáig. Ezekhez képest szerep
körváltásnak tűnik az idei őszi bemu
tató, a Tasnádi testvérek Malacbefőtt
jében Mámorné Jolán karakterszere
pe. Hogyan éli ezt meg?

Ez egy remek darab, remek író tollából, 
kiváló rendezésben, s ragyogó szerep- 
osztásban, ahol még a fiatal színészkollé
gák is a tudásuk legjavát adják. Elmarad
hatatlan a sikere nem csak az itteni, ha
nem a fővárosi előadásoknak is, ami 
azért jelent valamit. A darab arra tanít 
színészt és közönséget egyaránt, hogy 
tessék elfelejteni a kicsinyes napi gondo
kat és nevetni szívből, igazán... Szá
momra az új szerepkör szokatlan és iz
galmas kihívás. Különleges élményt ad, 
hogy ezt másokkal együtt ilyen szinten 
sikerült megoldani. Még egy dolog kikí
vánkozik belőlem a kecskeméti szereplé
seim kapcsán. Sok idejövő színészkollé
ga véleményét osztom, amikor megálla
pítom, hogy még egy ilyen hihetetlen 
munkabírású, munkájára igényes, azt 
minden másnak alárendelni tudó műsza
ki gárda, mint ez a kecskeméti, az or
szágban sehol máshol nem található. Sok 
apró gondtól mentesíti ez az itt játszó szí
nészeket is. Köszönet érte!

rögtön Natasát játszottam a Háború és 
békében. Tizenöt éven át úgy havi 38 kö
rüli előadásszámmal léptem a közönség 
elé. Feledhetetlen előadások voltak ezek, 
például a Hétfejű tündér, A kék madár, A 
tenger asszonya. Számomra egyik leg
kedvesebb a Szikora-féle Rómeó és 
Jeannette című darab, melyben Júliát já t
szottam.

nész pályán maradásának esélyei már 
nagyságrendekkel kisebbek, mint akár
csak az én időmben is volt egy fiatal szí
nészé. Külső szemmel nézve védtelen
nek, s nézzék el nekem, éretlennek ér
zem őket úgy a hirtelen jött sikerek, ké
részéletű sztárságok megéléséhez, mint 
az azt követő hullámvölgyek feldolgozá
sához. Ám mint tanáruk, s kollégájuk,

Idén van huszonöt éve a pályán. Mi 
adja hozzá a hitet?

Hiszek a szó erejében, a művészet ere
jében, a zene erejében, a szépség erejé
ben. Hiszek a családban. Jó érzés azt lát
ni, hogy gyerekek a szüleikkel ünneplő
be felöltözve színházba jönnek. Jó érzés 
azt tudni, hogy míg sokan a plázákban és 
a tévé képernyője előtt az aktuális soro
zatokat nézik, addig engem és kollégái
mat verset mondani hívnak kisebb kö
zösségekbe: iskolákba, nyugdíjas házak
ba, klubokba. Bár itt a mi szereplésünk 
tagadhatatlanul kisebb ovációt kap, mint 
egy valóságshow épp befutott sztáijának 
szervezett utcai közszereplése, mégis: 
miközben mondjuk a verset, tudjuk, ez is 
a valóság, erre is van igény, s nekünk ez 
a dolgunk, ez a hivatásunk: értelmes, 
igaz szavak erejével hatni.

Mégsem szeret nyilatkozni. Egy pes
ti kollégától tudom, hogy fővárosi új
ságírók számára már szinte elérhetet
len, s a Köztérnek adott interjú most

Ez úgy történt, hogy 1993-ban megala
kult a Művész Színház, s tőlünk egy 
egész társulatot szabadon bocsátottak. 
Ez egy kegyetlen és könyörtelen időszak 
volt főként az-idősebb színészgeneráció 
számára. Mi fiatalok hamarabb jutottunk 
szerepekhez. Sokat játszottam Újpesttől 
kezdve Dunaújvároson át Székesfehér
várig sok helyen az országban, csak saj
nos, a megszokott közösség hullott szét 
körülöttem.

Hogy került Kecskemétre?

Bodolay Gézát évtizedek óta ismerem, 
már a pesti rendezései idején is próbált 
felkérni szerepekre, de ezek főként 
egyeztetési problémák miatt nem jöttek

Az 1999-es öttusa világbajnokság háziasszonyaként a Margitszigeten

minden erőmmel velük vagyok. Igyek
szem megértetni, hogy ez egy hosszú tá
vú pálya örömökkel és buktatókkal, s 
hogy ki lesz közülük az, aki alakításával, 
kitartásával, maradandó értékek nyújtá
sával kivívja majd a szakma és közönség 
osztatlan elismerését, nem pár év alatt 
fog eldőlni.

amolyan fehér hollónak számít, amit 
ezúton is köszönök.

Valóban nem szívesen adok interjút, 
mert a mai lapok többsége inkább az em
ber magánéletére kíváncsi, pedig én a 
munkámon keresztül az élet sokkal inti- 
mebb titkait árulom e l...

Kada Erika
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'Kaftaá.
Műhelyünket, Kreatív Kommunikációs 

Műhely (KKM) - a kecskeméti Piarista Is
kolán belül - két évvel ezelőtt hoztuk létre. 
Hürkecz Gyöngyi és Hollai Gábor tanárok 
vezetésével, és egy tucatnyi lelkes gimna
zista diákkal karöltve indultunk el. (Azóta 
már megduplázódtunk, mind a vezetők tb- 
kintetében, mind a diákok terén.) Egy nyer
tes pályázatnak köszönhettük annak idején, 
hogy végül is sikerült némi gazdálkodási 
keretet és így néhány fontos eszközt is sze
rezni. A hétköznapokban két éves tematika 
alapján igyekeztünk haladni, melyben 
alapvető elvi tisztázások mellett a gyakor
laton, a tapasztalatokon, a személyes és kö
zös gondolatokon volt és van a hangsúly. 
Eleinte a montázsokkal, fényekkel, megvi
lágításokkal ismerkedtünk, majd jött a kép
alkotás, fényképezés és a hangok, zörejek 
világa. Ezzel párhuzamosan voltak, akik 
beleásták magukat a kiadványok készítésé
be (újság, web, design). A képek, és a kép
sorozatok vonulata, társulva a hangokkal 
elhozta a filmfelvételek, szerkesztések, ké
szítések idejét is. Nagy vonalakban ilyen 
utat jártunk végig a legelsőként jelentkezet
tekkel. Egy évvel később ismét meghirdet
tük magunkat az iskolában, ismét toboroz
tunk, s az akkor jelentkezők most járnak a 
félútnál, s ezt a kétéves periódust továbbra 
is szeretnénk tartani. Az idei tanévtől két új 
vezető is bekapcsolódott a munkánkba: 
Burka Beáta (Rajzfilmstúdió) és Szabó Ist
ván (KecskemétiTV).

Legnagyobb vállalkozásunk az immáron 
másodszor megrendezésre kerülő Kreatív 
Kommunikációs Napok. Ekkor egy gaz
dag szakmai és egyben mégis felüdítő 
program keretei közt mutathatja meg min
den műhelytag, hogy mikkel is foglalko
zott mindeddig. Egy őszinte, elgondolkod
tató, kreatív világ kialakítása kezdődik el, 
egy egészen ránk jellemző program és ki
állítás megvalósítása (részletek a meghí
vón!).

Zárszó: műhelyünk városszerte (de talán 
még ennél is tágabb régióban) egyedülálló 
próbálkozás, így minden odafigyelő gesz
tus sokat jelenthet mind a diákoknak, mind 
a vezető tanároknak. Ha ebből kapunk, 
azért máris nagyon hálásak vagyunk.

Szeretettel, bátorítással, s nagyon szíve
sen látjuk Önöket. Tisztelettel:

Hollai Gábor 
a kecskeméti Piarista Iskola 

Kreatív Kommunikációs Műhelyének 
vezetője 

20/379-32-73; 
mehifoto@freemail.hu

A Kecskeméti Piarista Iskola Kre
atív Kommunikációs Műhelye sze
retettel hívja az érdeklődőket a má
sodik alkalom m al m egrendezett 
Kreatív Kommunikációs Napokra 
november 6-9 között a Jókai utcai 
rendház és diákotthon termeibe.

Családi hétvége. A novem ber 16-án 
11 órakor az Erdei Ferenc M űvelődési 
K özpontban kezdődő Csepregi Éva 
műsorára ingyenes belépők igényelhe
tők az intézm ény pénztárában.

Fülei Balázs zongoraestje novem ber 
27-én 18 órakor a Kodály Iskola dísz
termében. M űsorán Beethoven, Cho
pin és Brahms. A belépés díjtalan.
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AII. Rákóczi Ferenc Általános Iskola volt - ha
gyományosan - ismét a helyszíne a TIT által szer
vezett Drogbuli rendezvénynek, amelyen számos 
társszervezet is szakembereivel és programjaival 
képviseltette magát Az ezres nagyságrendű, fő
leg diákokból álló közönség nemcsak jól érezhet
te magát, hanem fontos ismeretekhez is juthatott

DROG-ELŐADÁSOK. A Magyar Tudo
mány Napja tudományos konferenciái kö
zött, a pedagógiai szekcióban a Tanítóképző 
Főiskolai Karon november 6-án hangzottak 
el a következő előadások: Ismeretek a dro
gokról (Rigó Róbert főiskolai tanársegéd, 
PhD jelölt), A kábítószer-fogyasztás jogi sza
bályozása (Kántor Judit főiskolai adjunk
tus), Az oktatás szerepe a drogokhoz való vi
szony alakulásában (dr. Szabó Ildikó főisko
lai tanár).

A diákok emlékműsorral ünnepeltek

A felvétel a Mátyás Király Általános Iskola diákszínjátszó körének október 23-ai emlékműsorán készült.

Diáksport és hagyomány
A Kecskemét sportjáért szurkolókat gyakran elkeseríti, hogy nincs 

igazán kiemelkedő területe a város sportéletének. Az elégedetleneknek 
nincs teljesen igaza, hiszen ezen a területen van egy, ahol az ország él
mezőnyébe tartozunk. Ez a diáksport. Bács-Kiskun megye és ezen be
lül Kecskemét városa évek óta meghatározója az ország diáksportjá
nak. Ami külön öröm, hogy nem korlátozódik a siker egyetlen sport
ágra, vagy iskolára, hanem több intézmény is sikeresen szerepel az or
szágos döntőkön. Az eredmények értékét növeli, hogy olyan sport
ágakban szereplünk az élen, amelyek hagyományos diáksportok és 
nagy konkurencia harc jellemzi őket.

Az általános iskolák közül a Lánchíd az Arany János Iskola és a Vá
sárhelyi szerepel rendszeresen sikerrel atlétikában, röplabdában, tor
nában és kosárlabdában az országos döntőn, de sikerült bajnokcsapa
tot kinevelni a közelmúltban a Kodály Zoltán Zenei Iskolában és a Bá
nyai Gimnáziumban is ( kosárlabdában). A középiskoláknál már szü- 
kebb a mezőny. Az élen elsősorban a Bolyaisok járnak , hiszen atléti
kában és kosárlabdában évek óta bajnok-dobogós csapataik vannak és 
a férfi kézilabda is feljövőben van. A többiek közül a Katona Gimná
zium és a Református Gimnázium rendszeres és sikeres résztvevője a 
röplabda országos döntőknek és alkalmanként más sportágakban is 
döntős csapatokat nevelnek ki. A Szent-Györgyi Albert Középiskola 
az atlétáival jeleskedik. Látszólag tehát minden rendben, lehet bízni 
abban, hogy a sikerek folytatódnak. Van sok megszállott szakember, 
és úgy tűnik, tehetségekben sincs hiány.

Sajnos, a valós helyzet egy kicsit más! A felsoroltak a jéghegy csú
csa. Az országos adatok Kecskeméten is jellemzőek. Egyre kevesebb 
diák sportol, így elesik azoktól a lehetőségektől amelyet a sport kínál. 
Nem csak az egészséges életmódra kell gondolni a lehetőségeket ille
tően, hanem arra a jellemformálásra amely kitartásra, küzdeni tudásra 
és a közösséghez tartozásra nevel. Ezeket az értékeket mindenki elis
meri, de amikor tenni is kellene értük, a könnyebb ellenállás felé moz
dul mindenki.

A szülők sokszor (helytelenül), úgy gondolják, hogy a tanulás síny
li meg a rendszeres edzésre járás, és olyan megoldást találnak, ahol a 
sport lényege vész el. Engedik a gyereket, de csak alkalmanként vagy 
időszakonként, így idővel elhal a dolog magától. A kategorikus tiltás 
még ennél is rosszabb. Kevesen vállalják úgy, hogy a cél érdekében le
mondásokat hozzanak. Mert lemondásokra van szükség, nem csak a 
gyerek, hanem a szülő részéről is. Messze vagyunk attól az amerikai 
gyakorlattól, ahol az állás elnyerésének egyik feltétele a rendszeres 
mozgás, a jó  fizikai kondíció. A riasztó statisztikákkal évek óta bom
bázott közvélemény, úgy tűnik, nem reagál.

A tanárok támogatása sem egyértelmű. Elvben itt is mindenki min
den értékét elismeri a sportnak, de ha a saját tantárgy vélt vagy valós 
érdekeit sérülni látják, a mozgás az, amelyből azonnal elvesznek. Az 
érvrendszer is meggyőzően hangzik, gondoljunk csak a továbbtanulás, 
a témazáró, a felvételi, az érettségi varázsszavakra. Az összehangolás, 
az egyeztetés mintha nem is létezne. Nem csak a testnevelő feladata 
a rendszeres sportolás védelme. Amikor a politikai életünk egyik leg
fontosabb eleme a magyarságtudat megőrzése és erősítése, és ezt min
den magyar állampolgár fontos dolgának tartjuk, a fiatalok testi és lel
ki egészségét alapvetően befolyásoló dolgot már nem!

A választható órákból a testnevelés rovására veszünk el, mert hát a 
többinek is kell az óraszám. Sajnos az intézményvezetők egy része a 
törvényi minimumot is soknak tartja. Hibásak ebben a testnevelők is. 
Sokszor olyan órákat vezetnek, ahol több az ácsorgás mint a mozgás, 
sokszor át sem kell öltözni, vagy csak begurítják a labdát. Ebből per
sze hogy könnyen vésznek el. Nehéz bánni a terhelési arányokkal is, 
hiszen a túl engedékeny óravezetés - csinálja azt a gyerek, amit szeret- 
gyorsan elvezet a fent említett helyzetekig. Az teljesen jogos, hogy a 
testnevelés óra legyen érdekes és változatos, de ha nincs megfelelő ter
helés, akkor a remélt egészségi hatásokat sem lehet elérni. Mivel sok
szor az igazgatónak mindegy, mi történik a testnevelés órán - fő a nyu
galom -, nem is igazán ismeri a tanárok munkáját.

A város vezetői is tehetnének többet ebben a dologban. A kiemelke
dő eredmények elismerésével nincs is baj, hiszen évek óta gondot for
dítanak a sikeres szakemberek jutalmazására. Más kérdés, persze, 
hogy ezt is szükséges pontosítani, hiszen idén is kapott elismerést 
olyan tanár, aki a sikert elért tanítvány felkészítésében nem vett részt, 
még a versenyét sem látta. Ami hiányzik, inkább az intézményvezetők 
ösztönzése. Másképpen, hogyan fordulhat elő az, hogy az októberi 
Köztársasági Váltóíiitáson csak négy iskola jelenik meg, közép és ál
talános iskola összesen! Olyan verseny ez, ami hajdan a Rákóczi ut
cán 20-25 iskola részvételével zajlott. Még csak a felkészülés sem bo
nyolult, hiszen a felmérések alapján a legjobb tíz gyereket kell kivá
lasztani. Sajnos, lehetséges, hogy a felmérés hiánya és a lustaság a két 
döntő oka a hiányzásnak. Persze ha nem fontos a város vezetésének, 
akkor az igazgatónak sem az. (Egy gonddal kevesebb). Ez is lehetőség 
ám az iskolához tartozás erősítésére! Vannak jobb eszközeink? Vagy 
ez nem fontos? A szomorú inkább az, hogy ezeket az egyértelműen ér
tékes alkalmakat kötelezővé kell tenni! Az ösztönzés egyik eszköze le
het az államtól kapott sportköri normatíva differenciált szétosztása, 
ahogyan Kiskunhalason vagy Kalocsán is teszik. A tanulónkénti 1200 
forint felét adják az intézménynek automatikusan, a fennmaradó rész
ből azok kapnak, akik ténylegesen sokat és eredményesen sportolnak.

Van olyan iskola, amelyik szinte semmiben nem vesz részt és a pénzt 
már értelmes dologra el sem tudja költeni, míg a lelkes, sok versenyen 
indulóknak alig marad valami. Kell tehát központi ösztönzés, akár pa
rancsszó, ha előre akarunk lépni!

Zárásként maradt a jó  hírekből is. A diákolimpia országos döntőjén 
való szereplés alapján két kecskeméti iskola is bejutott az ország tíz 
legjobb intézménye közé. Az ezért járó jutalmat Gyurcsány Ferenc 
sportminisztertől vehették át a napokban. Az általános iskolák közül a 
Lánchíd utcai, a középiskolák közül a Bolyai képviselte városunkat. 
Ők biztosan ismerik a nagy amerikai író, Emest Hemingway hitvallá
sát; a sport megtanít győzni és megtanít veszíteni, tehát mindenre 
megtanít!

Adamik Zoltán



Tízmilliárd forint a szennyvízre
Pozitív pénzügyi döntést hozott 

Kecskemét ügyében az Európai Unió 
Bizottsága, azaz kedvezően bírálta el a 
szennyvízelvezetési és kezelési prog
ramra benyújtott ISPA-pályázatát. A 
2007 végéig megvalósuló beruházás 
eredményeképp a város csatornázott
sága eléri majd a nyolcvan százalékot, 
a vele együtt pályázó három kistelepü
lésen - Kerekegyházán, Helvécián és 
Ballószögben - pedig szinte teljes körű 
lesz.

A térségi csatornázási program bekerü
lési költsége mintegy tízmilliárd forint. 
Ennek hatvan százalékát az uniós forrás, 
harminc százalékát állami támogatás fe
dezi, a fennmaradó tíz százalékot kell az 
önkorm ányzatnak előteremtenie. De, 
mint Szécsi Gábor polgármester el
mondta egy sajtótájékoztatón, ezt a saját 
erőt is szeretnék különböző pályázatok 
segítségével kiváltani.

A csatornázáshoz útépítési program is 
kapcsolódik. Az eredeti nyomvonal
helyreállításokat az ISPA-pályázat tartal
mazza, de a földutak burkolását már 
nem. A tervek szerint minden csatorná
zott földút szilárd burkolatot kap, ez to
vábbi két milliárd forint értékű beruhá
zást jelent.

A projektmenedzseri feladatokat a KZ 
Horizontál Kft látja el. A pályázat előké
szítését a Bácsvíz Rt-vel konzorciumot 
alkotva ugyancsak ez a cég végezte. A 
KZ Horizontál Kft feladata lesz a beru
házás ideje alatt a teljes pénzügyi, jogi és 
műszaki felügyelet, a szükséges közbe
szerzési eljárások lefolytatása, a jelenté
sek elkészítése az EU Magyarországi 
Delegációja számára. Mint Zetkó Imre,

a cég ügyvezetője elmondta a sajtótájé
koztatón, a beruházás tulajdonképpen 
három elemet tartalmaz: a szennyvíztisz
tító rekonstrukcióját, a szennyvíziszap
komposztálást és a négy település csator
názását. Hangsúlyozta: a tenderezés és a 
lebonyolítás szigorú uniós illetve nem
zetközi feltételek szerint történik majd.

Az EU előírásainak megfelelően az ön- 
kormányzatnak fel kellett állítania egy 
Projekt Végrehajtó Egységet (Project 
Implementation Unit: PIU), mint a vég
rehajtásért felelős szervezetet, amely a

beruházás során a konkrét napi feladato
kat látja el. A hattagú egységben négyen 
a KZ Horinzontál Kft munkatársai - mér
nök, jogász illetve közgazdász szakkép
zettséggel-, ketten pedig az önkormány
zat köztisztviselői.

Az előzetes ütemezés szerint a nemzet
közi tenderdokumentáció elkészítése és 
kiírása 2004 januárjában, az értékelés és 
eredményhirdetés júniusban várható. A 
szerződések megkötése után pedig júli
usban kezdődhetnek a munkálatok. A 
próbaüzemelést 2007 első hónapjában, a

teljes üzembehelyezést márciusban ter
vezik. A program keretében Kecskemé
ten mintegy 130 kilométer szennyvíz- 
gyűjtő gerincvezeték-hálózat, és hozzá 
kapcsolódóan 70 kilométer bekötőveze
ték fog megépülni, Esőyízelvezető csa
tornák kiépítését a projekt nem tartal
mazza. Mint a polgármester elmondta a 
tájékoztatón, a lakosságot időben fogják 
tájékoztatni, milyen költséggel és milyen 
konstrukcióban történhet a háztartások 
rákötése az elkészült vezetékre.

ma.

Kecskemétből V íz iv á r o s  lehet? Kiegyezés kellene
Látványos beruházás színhelye lehet egy elképzelés szerint a kecskeméti 

záportározó. A hazánkban még ismeretlen, de Kanadában, az Egyesült Ál
lamokban (Seattle és Vancouver környékén „úszó otthonok44 ezreivel talál
kozhat az a szerencsés, aki arra jár) és a Skandináv országokban nagy nép
szerűségnek örvendő megoldás révén vízre épített házakban tölthetik min
dennapjaikat a tulajdonosok. Egyfajta szubkultúra, divat, némiképp lu
xus. A vízi házak mellet úszó üzletek, éttermek, irodák, műhelyek is épül
hetnének, egyfajta lakónegyedet kialakítva. A lebegő ház vasbetonból ké
szült úszótalapzatra épül, melynek magja pozitív felhajtóerővel rendelke
zik. Jellemzője, hogy nem tud elsüllyedni (lényeges kérdés), stabil, nem igé
nyel karbantartást, környezetbarát, biztosítás köthető rá, nem deformáló
dik, víz- és tűzbiztos, hosszú életű, biztonságos. A házat a szárazföldön ké
szítik el, nem bocsát ki szennyező anyagokat, a víz pedig nem fagy be a fű
tésnek köszönhetően. Kecskeméten a megvalósítás érdekében kvázi kon
zorcium jönne létre a licenc tulajdonos Bíró&Van Berkum Holding, a ren
dezési tervet készítő Mű-Hely Területfejlesztő és Tervező RT., az építési ter
vet kidolgozó Roeveld-Sikkes Architects HU Kft., és a projektet lebonyolí
tó VMN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. közreműködésével (a könnyűszer
kezetes lakóházakat a Bien-Zenker építené). Az ötlet november 22-én kerül 
előterjesztésre a városrendezési bizottság ülésére. November 24-én pedig 
már a közgyűlés véleményezi a területrendezési tervvel kapcsolatos dön
tést, és később kezdeményezi a terület átminősítését. Ha a közgyűlés és a 
hatóságok rábólintanak a nagyszabású beruházásra, decembertől megkez
dődhet az átfogó piackutatás, melynek során felmérik, hogy mekkora igény 
mutatkozna az értékesítésre. A beruházás sem a Vízmű RT, sem a város ré
széről nem járna vagyonvesztéssel, hiszen a lakóhely és vonzáskörzete 99 
éves tartós bérletre lenne kiadva.

D. S.

A kecskem éti záportározót a h ollan d tengerparthoz vagy az óceánhoz 
hasonlítan i, m ég csak hagyján (legfeljebb nevetséges), de egy egész la 
kóparkot tervezn i rá, ijesztő  ötlet. N em csak a körn yezetterh elés m iatt, ha
nem  m ert ebben a döglesztően  vízszegén y városban ez a k is tározó m ind
annyiunknak készült. N em  szubkultúrának, luxusnak, m in t a beruházást 
tervező  cég prezen tációján  elhangzott, hanem  hogy párásítsa  a száraz al
fö ld i levegőnket, hogy horgászhassunk, csónakázhassunk rajta , sé tá l
hassunk és fu th assu n k  a partján . H ogy legyen egy tavunk, nekünk, kecs
kem étieknek, akik m essze élünk m inden term észetes víztől. Úgy is m ond
hatjuk: ez egy kiem elten  hasznos közterü let.

H a úszó lakópark lesz a tavon, akkor k i m ehet m ajd oda? A k i m eg tud
ja  f ize tn i a fö ld  a la tti g arázst m eg a fe lh a jtóerő t?  L esznek terü letek, am e
lyeket m ajd lezárn ak és csak az használhatja, ak i o tt lakik? E s őrök fo g 
já k  elzavarn i, ak i véletlen ü l arra já r  vagy csónakázik? N em  leh et m ás
képp érten i ez az egész tervet: a tó egy részét (a prezen tációs CD -én van 
egy olyan vá ltoza t is, hogy szin te m indenütt házak „úsznak") elveszik  a 
köztől. Tényleg szem be k ell néznünk azzal, hogy K ecskem éten m ost m ár 
m inden eladó? A közparkok után a közvíz is?

A h írt olvasva egyébként tám adt egy rem ek ötletünk: a záportározó után  
adják e l a V ízm ű-dom bot is. B arlanglakásoknak.

Csak nehogy kom olyan is vegyék!
-m-

Az M SZP megyei és kecskem éti városi szervezetének agrárpolitikai tago
zata regionális és vidékfejlesztési konferenciát szervezett Kecskem éten. Az 
előadók közül Kupa M ihály egy váratlan betegség miatt nem tudott részt 
venni a tanácskozáson, pedig sokan valószínűleg az ő kedvéért jö ttek  el a 
Cerem ónia Bor- és Rendezvényházba.

Pásztóhy András, országgyűlési képviselő, az M SZP országos agrár- és 
vidékfejlesztési tagozatának alelnöke a szaktárca és a párt tagozatának 
együttm űködéséről beszélt. M int mondta, az agrárpolitikában szükség len
ne egy nem zeti m inim um  program ra, am elyben a különböző politikai erők 
végre kiegyeznének.

Dr. Botos Ernő, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet főigazgatója a 
szőlő- és borágazat jövőjéről tartott előadást, dr. Fehér István, a gödöllői 
Szent István Egyetem tanszékvezetője az agrár szakoktatás, kutatás és ta
nácsadás intézm ényeinek szerepét ecsetelte a vidékfejlesztésben.

A legnagyobb érdeklődés Szőke Miklós, a M ezőgazdasági és Vidékfej
lesztési H ivatal (M HV) m egbízott elnökének m ondandóját kísérte, annál is 
inkább, mert az ágazatban dolgozók, vállalkozók m ár nem az általános, sok
kal inkább a konkrét inform ációkra kíváncsiak. A hivatalvezető az EU- 
konform  gazdaregisztrációról szólva elmondta, hogy országos lefedettség
gel létrejött az a rendszer, am ely alkalm as lesz a tám ogatások felhasználá
sának ellenőrzésére. Nyom atékkai em elte ki, hogy m eg kell tanulni a pályá
zatírást, de az úgy nevezett direkttám ogatás - ha a gazda m egfelel a köve
telm ényeknek - alanyi jogon jár. Ezért ez nem  pályázat, inkább igénylés, 
amit, ha egyszer elfogadtak, m ár csak „karban kell tartani“ (például időben 
bejelenteni a változásokat) minden évben.

M int Szőke M iklós elmondta, m eddő dolog azon vitázni, kell-e az MVH, 
m int „m ásodik m inisztérium 44. A hivatal nem második minisztérium, hang
súlyozta az előadó, uniós előírás, hogy legyen, és nagyon kom oly 
akkreditációs eljáráson mérettetik meg. Ami azt jelenti: az EU szakértői 
döntik el, alkalm as-e a hivatal, hogy az uniós pénzeket közvetítse. A tét 
nagy: Portugália nem  tudott m egfelelni a követelm ényeknek, így a csatla
kozása utáni első évben nem  is ju to tt agrártámogatáshoz.

Má.

A szennyező 
fizet?

A szennyvíziszap kezeléséről, 
elhelyezéséről és hasznosításá
ról tartottak tanácskozást 
Kecskeméten október elején a 
Bácsvíz Rt. szervezésében. A 
konferencián hazai és külföldi 
szakemberek tartottak elő
adást.

Kecskeméten jelenleg bio
gázt fejlesztenek a szennyvíz- 
iszapból, a gázból termelt vil
lamos energia pedig nagy rész
ben fedezi a telep fogyasztását. 
A csatornahálózat fejlesztésé
re beadott ISPA pályázat 
mintegy 800 millió forint érté
kű komposzt-technológia ki
építését is tartalmazza, ami to
vábbi megoldásokat kínál a 
szennyvíziszap hasznosításá
ra. A komposztálóban az isza
pot fertőtlenítik, és mezőgaz
dasági felhasználásra alkal
massá teszik. így például kivá
lóan megfelelhet az új erdőte
lepítések alá a talaj tápanyag- 
tartalmának és víztartó képes
ségének javítására, de virág
földként vagy granulátum for
májában a kiskerttulajdono
sok is hasznosíthatják. Az 
ISPA pályázaton Kecskemét 
négy kistelepüléssel közösen 
5,7 milliárd forint uniós támo
gatást nyert, így a jövő évben 
várhatóan megkezdődhet a 
szennyvíztelep rekonstrukció
ja és a komposztálok kialakí
tása.

A tanácskozás előtt tartott 
sajtótájékoztatón szó esett a 
környezetterhelési díj beveze
téséről. Szekeres István, a 
Bácsvíz Rt vezérigazgatója és 
Ányos József, a Víz- és Csator
naművek Országos Szövetsége 
szennyvíz szakmai testületé
nek elnöke elmondták, hogy 
ezt a díjat a kormány a 
szennyvízszolgáltatókra terve
zi kivetni. A cégek azonban 
kénytelenek lesznek ezt to
vább hárítani a fogyasztókra, 
ami a csatornadíj emelését je
lenti. Arra sajnos nincs garan
cia, legalábbis egyelőre nem 
látszik ilyen, hogy a befolyt 
pénzt a környezetvédelemre 
fordítják majd. A bevezetés öt 
év alatt fokozatosan történne. 
Szépséghibája a dolognak, 
mondták a szakemberek, hogy 
lehetetlen lesz megállapítani, 
melyik fogyasztó mennyire 
szennyezi a vizet, ehhez 
ugyanis olyan laboratóriumi 
háttér kellene, ami túl drága 
és tulajdonképpen fölösleges is 
kiépíteni. A "szennyező fizet" 
elvet így nem biztos, hogy sike
rül igazságosan érvényesíteni.

in

A vidékfejlesztés az Európai Unióban egyre nagyobb fontosságot és támogatást kap.
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Juszti néni igazsága
Á lltu n k  a sírján ál, p róbá ltu k  a szélben  m eggyújtani 

|  a g y e rty á t N éztük az ötven éve háborítatlan  boros
tyánt, am it a tem ető-takarítók  m egkíséreltek m eg- 
rendszabályozni. Valami á lla tféle vackot p ró b á lt m a
gán ak kaparn i a sírhalm on. N em  vo lt szom orúbb sír  
az egész tem etőben. F iam ra ekkor hagyom ányoztam  
J u szti n én i igazságát, am i a csa lád i hagyom ány sze
rin t így szól:

A kinek n incs gyereke, n incs öröm e. D e bánata se!
N éztük a sírjá t, s tudtuk: igaza van.
N incs öröm , n incs bánat. C sak a fe led és... n. m.

•  Idén novemberben tehát minden nyugdíjas 2 heti nyugdíjjá 
kap többet (53. heti, plusz a visszamenőleges emelés).

•  Idén novembertől az özvegyi nyugdíj 25%-kal nő.

A nyugdíjasok ősze
A szocialisták 2003 novem berét a nyugdíjasok hó

napjaként szeretnék a közfigyelem be állítani. M ost 
induló kam pányuk szórólapján eddigi vállalásaik té
nyei és a teljesítendő ígéretek egyaránt szerepelnek. 
Brúszel László városi elnöktől azt kérdeztük, hogy 
Kecskem éten az M SZP mit tesz külön a nyugdíjaso
kért.

Rövidesen a kam pány apropóján sajtótájékoztatót 
tartunk. Novem ber 20-án a városi és megyei szervezet 
közös fórumon vitatja meg, hogy m it tehetnénk a 
nyugdíjasok helyzetének javításáért. Ebbe bevonjuk 
az ismert nyugdíjas szervezeteket is. A városi önkor
m ányzat szociális bizottságának elnöke szocialista 
képviselő, aki jó l ismeri a nyugdíjasok helyzetét. 
Nyáron m egalakult az M SZP nyugdíjas tagozata - ve
zetője Villám József -, több m int negyven tagjuk van, 
m integy fele pártonkívüli. A ktívan m űködnek, a 
nem régi ópusztaszeri kirándulás után m ost a Parla
mentbe látogatnak, ahol Szili Katalin házelnök is fo
gadja őket. Egyik feladatuk a szabadidő eltöltés és 
karitatív program ok szervezése, de javaslatokat és ké
réseket fogalm aznak meg az országos szervek és a vá
rosvezetés felé is érdekeik képviseletében.

•  Tavaly minden nyugdíjas megkapta azt a 19 000 Ft-ot, amit 
a FIDESZ 1999-ben elvett tőlük.

•  Idén novemberben minden nyugdíjas egy heti plusz 
nyugdijat kap kézhez („53. heti nyugdíj"). Jövőre 2 heti 
plusz. 2005-ben 3 heti plusz jár. 2006-tól pedig egy egész 
havi plusz nyugdíjat hoz a postás („13. havi nyugdíj").

•  Idén novemberben a béremelkedések miatt 2,2%-kal 
emelkednek a nyugdíjak. Ezt januárig visszamenőleg 
fizetik ki, ami újabb egy heti nyugdijat jelent.

M Ó D SZERVÁSÁR. N ovem ber 8-9- én regionális 
pedagóg ia i m ódszervásár lesz a K ecskem éti Ifjú sá
g i O tthonban. S zervező i az itt m űködő K ecskem éti 
D rám apedagógiai M űhely és a M agyar D rám ape
dagógiai Társaság. A  szom bati program  m ottója: 
„M úzsák az osztályterem ben “, „A szín h ázi eszközök  
és a társm űvészetek alkalm azása a nevelésben  “. A z  
ország m inden részéből, de m ég N agyváradról is 
jö n n ek  a legkitűnőbb szakem berek és in tézm ények, 
előadásaikkal és csoportjaikkal. Term észetesen a 
legkiválóbb kecskem éti szakem berek, többek közö tt 
a bábos S zirtes Józsefné, a diákszínpados S árosin é  
O rbán E d it és tan ítványaik  is közöttük lesznek. Va
sárnap a középiskolai szín já tszás és a beavató szín 
ház lesz program on. K iegészítő  program on szerepel 
az egyik  társren dező és jő tám ogató , a C iróka B áb
szín h áz több előadása novem ber 7-én délután. A  
program ok irán t érdeklődők jelen tkezh etn ek  az I f 
jú sá g i O tthon m unkatársainál.

Tizenöt alkotó fotói a falon

Pedagógusok jutalmazása
Százhuszonegyen, óvodában, álta

lános és középiskolában, kollégium
ban, önkormányzati, egyházi, illetve 
alapítványi intézményben dolgozó 
pedagógus kapott átlagosan nettó 
hatvanötezer forint jutalmat, ame
lyet Sárközy István alpolgármester 
a városházi ünnepségen adott át. 
Ennek fedezetét az oktatásfejleszté
si céltartalék biztosította. Képün
kön Oszip Andrásné, a Nyitra utcai 
óvoda vezetőhelyettese veszi át a ju
talmat. Ezt megelőzően október 14- 
én hasonló ünnepséget szervezett az 
oktatási bizottság az előző évben ta
nulmányi versenyeken kiemelkedő
en szereplő diákokat felkészítő 120 
pedagógusnak. Ide meghívták azt a 
45 pályakezdőt is, akiket szintén kö
szöntöttek.

Lapunkban többször adtunk hírt a Kecskeméti Fotókör rendszeres kiállításairól. A HM Honvéd 
Kulturális Szolgáltató Kht. Kecskeméti Klubjában (amely intézmény évek óta otthont is ad össze
jöveteleiknek) látható “hova? tovább !!!“ kiállításuk. Tizenöt alkotó mutatta be idei munkáinak 
legjavát. A fotókör szakmai színvonalát az is megalanpzza, hogy aktív baráti közösségként is mű
ködnek, és nyitottak kapcsolataikban. A jövőben a rendszeresen bemutatja - kiállítása

iktól függetlenül is - legjobb alkotásaikat.
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Lovaglás oktatása, lovagoltatás 
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