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Elkelt az ipari park
Eladta a város az ipari park még 

megmaradt kilenc hektáros terüle
tét. Idén januárban egyszer már tár
gyalta a közgyűlés erről, de akkor 
nem fogadták el a Bertrans Kft aján
latát, illetve módosításokat kértek a 
szerződéstervezetben.

Az ipari park nagy részét már koráb
ban értékesítették, de ez az utolsó terü
letrész nehezen talált gazdára. Úgy tű
nik, megcsappant az érdeklődés az ipa
ri parkok iránt az utóbbi években. 
Kecskemétre sem áramlik úgy a műkö
dő tőke, mint arra tíz évvel ezelőtt szá
mítottak a városatyák. A képviselők 
most hosszas vajúdás után végül úgy 
döntöttek, jobb ma egy fácán, mint hol
nap egy túzok: áron alul, de köttessék 
meg végre az üzlet. Főleg, hogy nem 
taposták egymás sarkát a befektetők 
ezért a területért, és nem várható, hogy 
ez holnaptól másképp lenne.

A Bertrans Kft 225 millió forintot fi
zet a kilenc hektárért. December 20-ig 
kilenc milliót tesznek le, ezt követően 
pedig évente 24 millió forintot 2012 
decemberéig. A vevő mintegy hatszáz 
millió - egy milliárd forint értékű beru
házást tervez, logisztikai decentrumot 
és vámközpontot hoz létre. Négy év 
alatt ötezer négyzetméteres csarnokot 
szeretne felépíteni, és ötven, képzett 
dolgozónak munkát adni elsősorban a 
vámeljárás és fuvarszervezés területén. 
A szerződés tartalmazza: amennyiben a 
beruházások 2007 december végéig 
nem valósulnak meg, úgy a vevő köt
bért fizet, amely 2008-tól a megvalósu
lásig - de legfeljebb a fizetési időszak 
végéig - az évente esedékes vételárrész 
ötven százaléka. A cég vezetője a kép
viselőtestületi ülésen elmondta: bizto
sak benne, hogy erre nem kerül sor, és 
a beruházás időre elkészül.

Leszavazott vízi város
Néhány hét elég volt arra, hogy kétezer aláírás 

gyűljön össze a záportározóra tervezett vízi város 
m egépítése ellen. A tiltakozók képviselői átadták a 
petíciót a városrendezési és városüzem eltetési bi
zottság legutóbbi ülésén M arczi Albertnek, a bi
zottság elnökének. A K ecskem éti Lokálpatrióták  
Egyesülete az ülés előtt felolvasott állásfoglalás 
szerint ugyancsak ellenezi a beruházást.

M int a mi lapunk is beszám olt róla, a holland
magyar Bíró & Van Berkum  Holding novem ber
ben prezentációt tartott a képviselőknek arról, mi
lyen vízi lakóparkot is építene a kecskem éti zápor
tározó tóra, am ennyiben m egkapná hozzá az enge
délyt. A polgárm ester nem tartotta rossznak az öt
letet, annál inkább a kecskem étiek. A tiltakozók  
úgy vélik: az egyetlen, ökológiai szem pontból 
rendkívül fontos kecskem éti tó továbbra is m arad
jon m indannyiunké. A városrendezési és városüze
m eltetési bizottság elutasította a rendezési tervnek  
a vízi házak építésére lehetőséget adó m ódosítását.

JÓTÉKONY GÁLAMŰSOR
A z Ö sszefogás a M ozgássérültekért A lap ítvány és a 

M agyar M áltai Szeretetszolgálat K ecskem éti Szervezete  
neves színm űvészek  k özrem űködésével M ikulás-nap i 
jótékon ysági gálam űsort tartott az E rdei Ferenc Műve-: 
lődési K özpont zsúfolt színházterm ében. A  rendkívül él
vezetes és színvonalas, nagy közönségsikert arató est 
egyik  fő szervezője és házigazdája Pál A ttila színm űvész  
volt. K özrem űködtek  - többek között - K ovács K ati és 
K om onyi Zsuzsa táncdalénekes, C som bor Teréz szín
m űvész, neves operaénekesek, zongora- és táncm űvé
szek, hum oristák, bűvészek.

CSÁNGÓ MAGYAR ESTET rendeznek decem
ber 17-én 18.30-as kezdettel a Kocsis Pál Mezőgaz
dasági Szakközépiskola dísztermében. Közreműkö
dik a Kodály iskola Kicsinyek Kórusa Ubrizsiné Ér
sek Éva vezényletével a Campanella Leánykar, kar
vezető Antoni Andrea, Mali Kata (Tihany) csángó 
mesemondó, a kiskunfélegyházi Padkaporos Zene
kar és táncosai, valamint a Kurázsi Táncműhely. Az 
előtérben Szász András erdélyi képeiből fotókiállítás 
lesz látható. Az est díszvendége Nyisztor Ilonka, a 
moldvai PusztináróL A belépés díjtalan, az adomá
nyokat a csángó magyar fiatalok oktatásának javí
tására, alapítványon keresztül juttatják el. A műsort 
a fő  szervező, Szebellédi Tamás vezeti.

Véget ért a vagyonfelélés korszaka
M eglehetősen szűk m ozgásteret ad

nak a városnak a jövő évi költségve
tésben rendelkezésre álló források. Az 
előzetes tervezéskor m integy öt m illi
árd forinttal kevesebb bevétellel szá
molhattak, m int ebben az évben.

A költségvetés koncepciójának tár
gyalásakor a képviselők úgy határoz
tak, hogy a tervezésnél elsőbbséget él
vez a kötelező feladatellátás. Ezt kö
vetik a nem kötelező, de városgazda- 
sági szem pontból fontos ellátandó fel
adatok. Az önként vállalt feladatok fi
nanszírozására lehetőség szerint kell 
pénzt fordítani. A fejlesztéseket illető
en az uniós forrással, valam int a lakos
sági hozzájárulással m egvalósuló be
ruházásoké az elsőbbség.

M int Szécsi G ábor polgárm ester a 
képviselőtestületi ülésen elmondta, je 
lentős bevételkiesést okoznak egyes 
tö rvénym ódosítások , m in t am ilyen

például az áfa-szabályok vagy a jö v e
delem különbségek mérséklésére vo
natkozó jogszabály változása. Utóbbi 
következtében Kecskem ét jövőre több 
m int ötszáz millió forinttól esik el. Ezt 
csak részben ellensúlyozza, hogy az 
szja helyben m aradó része kétszáz 
millió forinttal emelkedik. A normatív 
állami tám ogatás nem  növekszik, illet
ve bizonyos területeken nom inálisan 
csökken. A  felhalm ozási bevételek 
aránya 2004-ben jelentősen m érséklő
dik, ugyanakkor a várost másfél m illi
árd forint áthúzódó beruházás terheli. 
A polgárm ester hangsúlyozta: a felhal
mozási bevételek nem  működési ki
adásokat alapoznak meg, vagyis a va
gyonfelélés korszaka véget ért.

A kiadások tervezésének kulcsszava 
a takarékosság. Tovább csökkennek a 
dologi kiadások, szűkül az önként vál
lalt feladatok köre. Bérem elésre aligha

lesz fedezet, illetve csak létszám leépí
téssel. A  gyerm eklétszám  folyamatos 
csökkenése miatt m egvizsgálják egyes 
intézm ények összevonásának lehető
ségét. A  költségvetési koncepció sze
rint a feladatfinanszírozást - am it az 
oktatási ágazatban három  éve vezettek 
be - kiterjesztik a közm űvelődési, szo
ciális és egészségügyi intézm ényekre 
is. A városházán azt tervezik, hogy az 
önkorm ányzati bérlakások  lakbérét 
m egem elik ötven százalékkal.

A  helyi adóbevételek jövőre mintegy 
460 millió forinttal nőnek. A város 
2004-ben is számol hitelfelvétellél, a 
polgárm ester szerint 1-1,5 milliárd fo
rintról lehet szó. A z önkorm ányzat 
mozgástere e tekintetben is korláto
zott, hiszen idén jelentős felhalmozási 
célú hitel felvételéről döntött a köz
gyűlés.

m.

Idén is sikeres Katona napok...

Városunk neves szülötte, Katona József tiszteletére évente megtartják a Katona 
Napokat Idén is gazdag rendezvénysorozatot szervezett a tucatnyi együttműködő 
intézmény. KJ emlékházában dr. Heltai Gyöngyi előadását a „bulvárszínházi kultu
rális örökség átértékeléséről44 figyelmesen hallgatja a közönségben soraiban helyet 
foglaló édesapja, Heltai Nándor. (Képeink az események egy részéről a 8. oldalon.)

Hat millió a fesztiválokra
Évek óta rangos eseményei Kecskemét 

kulturális életének a Tavaszi Fesztivál és a 
Kodály Művészeti Fesztivál. A közgyűlés 
novemberben a rendezvények sikeres lebo
nyolítása érdekében a finanszírozáshoz az 
idei költségvetés terhére megszavazott hat 
millió forintot a helyi idegenforgalmi adó
bevételből. A  Tavaszi Fesztivál összes költ
sége kilenc millió forint. Ebből két miihó 
pályázati forrás már rendelkezésre áll. To
vábbi két milliót a testület döntése értelmé
ben az idei, a fennmaradó ötöt pedig a jövő 
évi költségvetés biztosiba. A fesztivál szer
vezésében a város szinte valamennyi kultu
rális intézménye, művészeti műhelye köz
reműködik, koordinálója az Erdei Ferenc 
Művelődési Központ és Művészeti Iskola.

A  Kodály Művészeti Fesztivál, mivel az 
egész nyarat átíveli, kiválóan alkalmas ar
ra, hogy a várost a kulturális turizmus von

zó célpontjává tegye. Programjának gerin
cét a kodályi zenei örökség adja, de helyet 
kapnak benne a magyar és az egyetemes 
zenekultúra klasszikusai, egyház-zenei, il
letve kortárs törekvései is. 2004-ben először 
a fesztivál a Városházi udvart és a nyári fő
téri rendezvényeket is gazdagítja, és a Ma
gyarok Világkórusa programját is ötvözi. A 
fesztivált évente felváltva rendezi a Kodály 
Intézet és a művelődési központ. A jövő évi 
rendezvényt az EFMK gondozza, a Ma
gyarok Világkórusát az Ars Nova Alapít
vány kezdeményezte és szervezi immár 
harmadik alkalommal.

A Kodály Művészeti Fesztivál költségve
tése tizennégy millió forint. Ebből három 
milliót pályázati támogatás fedez, egy milli
ót ugyancsak pályázatból kívánnak fedezni, 
tíz milliót pedig a város költségvetése ad, 
négyet még az idén, hatot pedig jövőre.

Most nem nyert a város
Kecskemét ebben az évben pályázatot nyújtott be az Európai Fenntartható Vá

ros Díja elnyerésére. Húsz európai országból hatvanöt pályázat érkezett be, ame
lyek közül az első körben tizenkét jelöltet választott ki a zsűri. A jelö ltek  Vero
nában külön prezentáció keretében mutatták be pályaművük egyes részleteit. 
Kecskemét a benyújtott pályázatban a fenntartható város tervezése és működteté
se általános fejezeten túl a választható témák közül a hulladékkezelés és erőfor
rás-menedzsment, a szegénység és szociális esélyegyenlőség, (hogy mi pozitívu
mot tudtak e téren összekaparni a „kirakatba erre érdemes lesz visszatérni. A 
szerk.) - továbbá az egészségügy témakörét dolgozta ki. A képviselőtestület a pá
lyázat felelősének Hetényi István környezetgazdálkodási tanácsnokot jelölte ki. A 
kecskeméti pályázat sajnos nem került be a kiválasztott jelöltek közé. A díjat eb
ben az évben Ferrara (Olaszország), Heidelberg (Németország) és Oslo (Nor
végia) kapta. Négy évvel ezelőtt Kecskemét az Európai Harmonizációban Élen
járó Város Díját nyerte el, amelyet az unió elsősorban környezetvédelmi progra
mokra adott. Lapzártakor érkezett a meghívó: más pályázatok sikeréről de
cember 11-én sajtótájékoztatót tartanak. Ott leszünk!

A hetény egy házi Városrész-szépítő Egyesület szervezésében 240 óvodás és kisiskolás kapott ajándékba  
a M ikulástól egy kis édességet, és m űsorral is kedveskedtek nekik (Bahget Iszkander felvétele)



n. m.

JÓZSEF ATTILA: BETLEHEM
A gyolcs ködökben puha varjak ülnek, 
csüggedt borókán fészkel a homály.
Tömpe szobácska vert földjére dűlnek 
két botos pásztor és három király.
Az asszony leszáll a kamrai létrán, - 
Mennyből az angyal! - zeng öt atyafi.
Az öreg kapás az ólban ganét hány, 
kántálva sírnak lompos tyúkjai.
Fagyos szalmában sáros krumpli gubbaszt 
borostás állal komorul a zsupp 
s fodor leveske szaga áraszt vigaszt, 
mely a danával mennyezetre fut.
Jézus, kinek szállása sárga irka, 
heverő papírbarmok közt örül 
s a tűz fényénél a jámborok mintha 
ugrándoznának a tűz körül.
De ez nem igaz. Zsellér-szalmát hajszol 
az úri szél és gőzlik a magyar 
s a két pásztor fönott kalácsot majszol 
s a három király pálinkát nyakai.

A templomuk harangjáért
A Szent Imre Általános Iskola diákjai néhány éve az 

Európa Jövője gyerm ektalálkozó révén kerültek kap
csolatba a M arosvásárhely m elletti marosszentgyörgyi 
diáktársaikkal, akikkel szoros testvér-kapcsolatot ala
kítottak ki. Az ő vendégeik voltak m ost is, am ikor a 
Jubilate Deo énekkaruk a nagytem plom ot zsúfolásig 
megtöltő lelkes közönség előtt magas színvonalon, 
nagy sikerrel mutatta be Szörényi-Bródy : „István a k i
rály" című rockoperájának részleteit. A  belépő helyet
ti adom ányokat a marosszentgyörgyi tem plom  harang
já ra  ajánlották fel.

Méltón az ünnephez
A karácsonyi vásári forgatagban érdem es odafigyelni 

az igényes művészeti alkotásokat kínáló alkalm akra is. 
A Nem zetközi Kerám ia Stúdió m úzeum ának kiállító 
term eiben az intézm ényben megforduló m űvészek al
kotásaiból értékes m űtárgyak vásárolhatók meg a de
cem ber 18-áig látható tárlat anyagából. Címük: K ápol
na utca 13. N aponta 10-18 óráig tartanak nyitva.

Gyűjtés a szegényeknek
A tizenöt éve m űködő Szenteste A lapítvány a régi 

kecskem éti hagyom ányt m egújítva a város több pont
ján  szervezett gyűjtést árva gyerekek karácsonyi m eg
ajándékozására. Em ellett Szent Erzsébet napján fel
szentelt kenyeret osztottak a város szegényeinek.

Mikulás nap gyerekeknek
A Kecskem ét M egyei Jogú Város Ö nkorm ányzat Szo

ciális Szolgáltató Központ Gyerm ekjóléti Szolgálatá
nak munkatársai Szent M iklós napja előtt tartottak 
m eghívott gyerekek szám ára műsoros, ajándékozós ün
nepséget a város népkonyháján.

ARANYLÓ GÖMB A TEMPLOM CSÚCSÁN

2003 novem ber kilencediké. Történelm i dá
tum, jeles nap ez a 320 éves kecskem éti Refor
mátus Templom, a Dunam elléki Református 
Egyházkerület és a város történetében egy
aránt, melyre legutóbb közel százötven eszten
deje kerülhetett sor. U tókornak szóló üzenete
ket is m agába rejtve, hálaadó ünnepi istentisz
telet keretében helyezték vissza a helyreállí
tott, felújított, zászlóval és csillaggal ékesített 
toronygom bot a szintén renoválás alatt álló to
rony tetejére. - Hadd m ondja ez a nap, hogy 
felfele kell tekintenünk... N em  csak akkor, 
am ikor a toronyra nézünk, hanem  m áskor is ... 
- hallottuk Varga László püspökhelyettes, a 
gyülekezet elnök-lelkésze szavait. - Az em be
rek tudásának előrehaladtával nem  szűnik az 
em ber félelme az ismeretlentől, hanem nő - 
folytatta annak igazolásául, m iért van nagy 
szükségünk m a is biztos fogódzókra. - A to
rony gom bja a földet szimbolizálja, m elyet az 
Ú r tart a kezében: Erős torony az Ü r neve, oda
fut az igaz, és védelm et talál - idézte a példa
beszédek könyvének igéjét.

A tem plom  még a török hódoltság idején 
épült a szultán és az illetékes helyi földesúr jó 
váhagyásával 1680-ban. 1756-ban villám csa
pás érte, s a felújítást követően került fel a 
templom tetejére az aranygomb. 1808-ban fel

tehetően az ácsm ester hibája miatt leesett és 
összetört, új került a helyére. 1819 áprilisában 
tűzvész pusztított a városban, ami a torony te
tőzetének megerősítését, rézzel való bevonását 
eredményezte. 1859 július 25-én jégverés m i
att esett le újból a gomb, a vitorla és a csillag, 
s 1862-ig tartottak a helyreállító munkálatok. 
141 év után, 2003 január elsején kapta meg a 
reform átus egyházkerület azt a feladatot, hogy 
renováltassa a torony testét, ennek keretében 
került sor az aranyozott toronygom b felújításá
ra is. M ára kész a torony vakolása, az ácsm un
ka, a festés és aranyozás. A toronyórát 2000- 
ben és m ost is Hanga István és fia készítették, 
illetve helyeztek üzembe. A munkát az egyház- 
kerület saját építőcsoportja végezte, kiknek ne
veit - az elődökhöz hasonlóan - a jelenleg szol
gáló lelkészek és presbiterek névsorával, né
hány sajtóterm ékkel és ma forgalomban lévő 
bankjeggyel egyetemben elhelyezték a göm b
ben, amely a mai ünnepélyes alkalom m al több 
száz em ber pillantásától kísérve egy m ozgó to 
ronydaru segítségével em elődött vissza a m a
gasba.

M ájusban, egy péntek reggeli áhítat után ke
rült sor arra - idézte vissza a szorongató pilla
natokat Varga László -, hogy rem egő kézzel 
vegyük kézbe a levett gömb tartalmát, am ely

ben 1848-as, Kossuth aláírásával hitelesített 
K ossu th  bankók , rézk ra jcárok , pengők , 
guldenek és Ezüst M áriások mellett számtalan 
régi dokum entum ra le ltünk  (a legrégebbi 
1808-ból való), ezek jórésze versben és prózá
ban m egfogalm azott üzenet volt az utókornak. 
A rézhengerekbe zárt papírtekercsek sérülés- 
mentes kibontásához, olvashatóvá tételéhez a 
M agyar Országos Levéltár Állományvédelmi 
Főosztályának m unkatársait kértük fel. M ivel a 
szövegek vegyesen íródtak magyar, illetve la
tin nyelven, a korhű fordításhoz dr. Orosz 
László irodalom történész és Károlyfalvi József 
tanár úr segítségét vettük igénybe. ím e egy 
helyreállított részlet Tatay András, a K ecske
méti Református Kollégium  tanárának 1862- 
ben írt verséből: „az álság szűnjék meg, s a fér
fi /  védje hazánkat erős karokkal... a tiszta hű
ség útja miénk legyen". Egy még korábbi, 
1820-as üzenet Polgár M ihály tollából önvizs
gálatra hív: „Kövessék példánkat és legyenek 
hívek, / ...eg y  lelkek, egy sz ívek ..."  A hagyo
m ány folytatásaként mi is hasonló módon he
lyeztünk el üzenetet az utódok számára: Á lta
lunk nem ismert, de a mai napon im ádságunk
ba foglalt u tánunk jövő  nem zedék, drága 
testvéreink... Legyetek ti is hívek, eg,y lelkek 
...Á ldjon, védjen, segítsen titeket az Úr!.

-kada-

Újra várják a kis alkotókat
Szép adventi ajándékkal kedveske

dett az érdeklődő kecskem étieknek a 
Népi Iparművészeti M úzeum és a K o
csis Pál M ezőgazdasági Szakközépis
kola, am ikor „Term észetesen advent" 
címmel term észetes anyagokból készí
tett karácsonyi lakásdíszek kiállítását 
szervezte, am ely decem ber 20-ig ad 
ötleteket azoknak is, akik a m egnyitón

nem tudtak részt venni. A megnyitót 
követő kötészet bem utatót - am elyet 
az alkotók tartottak - m űsor egészítet
te ki. További m űhelyprogram ként de
cem ber 13-án 15 órától Baksainé  
Nagy Edit vezetésével gyerekek ré
szére gyertyam ártásra és karácsonyi 
aszta ld ísz  k észítésé re  ny ílik  m ajd  
újabb lehetőség.

A Duna tv is támogatta
A Kecskeméti Piarista Iskola Kre

atív Kommunikációs Műhelye 
egész hétvégés rendezvényt szerve
zett a rendház diákotthonában, ahol 
kiállításra, filmvetítésekre, vetélke
dőkre és szakmai nap keretében szá
mos érdekes előadásra került sor. Az 
iskola diákjain kívül bemutatkoztak 
a társiskolák hasonló műhelyei. 
Egyik szakmai támogatójuk a Duna 
Televízió volt

Változnak a temetői szolgáltatások
M ódosította a közgyűlés a tem etők

ről és a temetkezési tevékenységről 
szóló rendeletet. Legfontosabb vál
tozás a kecskem éti és hetényegyházi 
köztem ető díjainak emelése, a sír
helyátadás lehetősége, valam int a be
hajtási napijegyek és bérletek beve
zetése.

A sírhelydíjakból származó bevé
telt ezentúl a köztem etők fejlesztésé
re és felújítására fordítják. Korábban 
ezt az összeget a Városgazdasági Kft 
nem  erre a célra használta fel, hanem 
bekerült a cég összárbevételébe.

A rendelet m ódosításának értelm é
ben  bárk i b ehajtha t a tem etőbe, 
am ennyiben napijegyet vagy bérletet 
vált. A  napijegy 80 forint, az éves 
bérlet 12 000, a féléves 6000 forint. 
Ingyen csak a parkolási engedéllyel

rendelkezők m ehetnek be autóval a 
temető területére. Behajtani hétköz
nap 10-17 óra illetve 16-19 óra kö
zött lehet, hétvégén és m unkaszüneti 
napokon pedig reggel héttől este hé
tig. N ovem ber és április között este 
hét helyett csak fél hatig lehet kocsi
val bemenni. Tilos az engedélyezett 
időponton belüli behajtás az esetle
ges temetési szertartás alatt, kivéve a 
szertartásra érkező hozzátartozók
nak.

A  sírhelydíjak különböző m érték
ben emelkedtek, hét százaléktól száz 
százalékig, illetve egyes esetekben 
csökkentek. A sírhely kategóriák  
megváltoztak: a  jelenlegi I. kategóri
ában lévők a II. kategóriába kerültek, 
az elmúlt időszakban kialakított új 
parcellák sírjait az I. kategóriába so

rolták. Itt egy 2-es sír huszonötéves 
m egváltása 35 ezer forintba kerül, az 
egyesé 25 ezerbe. A díjtételek a II. 
kategóriában ötezer forinttal alacso
nyabbak. Egy négyum ás sírhely díja 
16 800 forintról 30 ezer forintra 
em elkedett, a kettes kolumbáriumé 
pedig 8800 forintról 20 ezer forintra.

A m ódosított rendelet szerint te
metkezési szolgáltatást ezentúl csak 
a tem ető  üzem elte tő jéve l tö rtén t 
szerződéskötéssel lehet végezni. A 
temetési gyakorlat alapján szüksé
gessé vált a sírhely átadási szerződés 
lehetőségének rendeletbe foglalása. 
Ez azt jelenti, hogy a temetési helyek 
továbbra sem lehetnek adás-vétel 
tárgyai, de a sírhely feletti rendelke
zési jogosultság átruházható az üze
m eltető jóváhagyásával.



Hetényi
kultúrház:

merre
tovább?

A hetényegyházi Művelődési Ház jövő
jéről tartottak fórumot a helyszínen no
vember utolsó szombatján. Az estet a he
lyi nyugdíjasok énekkara nyitotta meg, 
akik egyben ígéretet tettek arra, bármikor 
invitálják őket, azonnal jönnek. A több
szörös aranyminősítéssel bíró kórus elis
merést váltott ki, csakúgy, mint a várako
záson felüli érdeklődés. Több köztisztelet
ben álló helyi művész is jelen volt, így el
jö tt Sári M ihály keramikus, Bahget 
Iszkander és fényképezőgépe, Kuna La
jos és felesége. Ott volt Kovács László, a 
Városrészszépítő Egyesület elnöke és dr. 
Nádasdi Miklós önkormányzati képviselő 
is. A kezdeti megilletődöttség után, sze
rencsére sokaknak megeredt a nyelve, és 
több remek ötletet is feljegyezhetett 
Szikora Csaba, a beszélgetés moderátora. 
Szentirmayné Váradi Katalin, a Móricz 
Zsigmond AMK igazgatója az eddigi 
eredményekről számolt be. Az iskola vég
érvényesen átállt a három osztályos kép
zésre, ami azért pozitív, mert a tendencia 
azt mutatja, hogy a legtöbb iskolában osz
tályok szűnnek meg. „A több mint 500 
gyerek és családja a szívünk csücskei"- 
hangzott el. A különböző szakkörök, ün
nepi műsorok, a szülők számára szóló elő
adások jórészt őket érintik. Béréi Andrea 
szövő, népművész, a művház munkatársa 
hetente két szakkört vezet a fiataloknak. A 
nagyteremben éppen a fórum előtti napon 
korszerűsítették a színház munkatársai a 
hang - és fénytechnikát. A sok építő javas
lat közül kiemelendő, hogy szinte min
denki egyetértett: ahhoz, hogy eredmé
nyesen működjön a kultúrház, minden
képpen egy főállású munkatársra van 
szükség, akinek kezében összefutnak a 
szálak. Percekig egy leendő filmklubról, 
netán moziról vitáztak a helyiek, ám eh
hez mindenképpen pályázatokra van 
szükség. A leendő pályázatokat azonban 
nagyobb eséllyel nyerné meg egy önálló 
kulturális egyesület, amelynek igénye fo
kozottan merült fel. A  pingpong klub be
indításának jó  esélye van, az iskolában 
ugyanis erre van szabad kapacitás. (De
cem ber ötödikén m egalakult a 
Hetényegyházi Szabadidősport Egyesület 
is!) „Meg kell szólítani az embereket!" - 
hangoztatták sokan, akik a tájékoztatás hi
ányát emelték ki. Nos, ennek javítására 
álltottak fel egy hirdetőtáblát a művház 
előtt, és sikerrel működik a Hetényi Köz
tér című újság is, amelyben rendre ismer
tetik a programokat is. A fiatalok megszó
lítását külön kiemelték az érdeklődők, hi
szen valóban szomorú látvány, amikor a 
különböző törzshelyeken (a nagy ABC, a 
központi buszmegálló, az iskola előtti 
placc) randalíroznak, unatkoznak. Ehhez 
azonban populárisabb programokat kell 
kitalálni, amelyek akár még bevételt is 
hoznának a kultúrháznak. Az estet a szer
vezők sikeresnek ítélték meg, és egyet ér
tettek abban, sok ilyenre lenne szükség, 
hogy megismeijék egymást a hetényiek, 
és együtt tegyenek a közélet jobbításáért.

Dobos Sándor

Ünnepi közgyűlés
A Bács-K iskun M egyei K ereskedel

mi és Iparkam ara decem ber 16-án tart
ja  ünnepi közgyűlését. Itt adják át a 
kam ara kitüntető díjait. „A m egyegaz
daság fejlesztéséért" díjban részesül 
Körösi András, a kalocsai Karam ell 
Rt. vezérigazgatója, Nagy Zoltán, a 
kecskem éti P hoen ix -M ecano  K ft. 
ügyvezető igazgatója. A „Bács-Kiskun 
M egyei K ereskedelm i és Ipar
kam aráért" díjat kapja Abonyi Géza, a 
Kecskem ét és Vidéke Ipartestület el
nöke, kam arai alelnök, Tóth Éva, a 
Kam ara kalocsai képviseletének dol
gozója. „Szakképzésért" díjban része
sül Réfy Vilmos, a kalocsai Bázis Kft. 
ügyvezető igazgatója. A rendezvényen 
részt vesz Parragh László, a M agyar 
Kereskedelm i és Iparkam ara elnöke; 
valam int Király László György, az 
APEH elnöke.

Főtéri közös séta az EU nagykövetével

A m egye és a város vendégeként rövid látogatást tett K ecskem éten Jürgen Koppén nagykövet (hátul, a hölgyek 
között) az Európai Unió D elegációjának hazánkba akkreditált képviselője. A lföldi Albert, m egyei közgyűlési alel
nök és Szécsi Gábor polgárm ester társaságában a városnéző séta végén a főtéren rövid beszélgetést folytatott a saj
tó képviselőivel is. Biztatólag elm ondta, hogy hazánk általában jobb helyzetbe kerülhet, m ivel tagként a struktu
rális és kohéziós alapokból több EU-s tám ogatásra szám íthat majd. Vélem énye szerint a közös agrárpolitika M a
gyarországnak inkább sikereket, m int hátrányt hozhat. A régiók kialakítását illetően óvatosságra intett, mivel sze
rinte ez m inden országnak saját belügye, nincsenek rá egyetem es receptek. Az EU tapasztalata szerint tizenkilenc 
kis egység biztos, hogy nem lehet hatékony, öt vagy hét régiót sikeresebben lehet m űködtetni.

Őrségváltás a Dán Intézet élén

Thom as Berntsen, Balogh László, Erling Östergaard, Finn Andersen és 
Hans M ichael K ofoed-H ansen

Tizenegy éve alapították meg Kecske
méten a Dán Kulturális Intézetet, 
amelynek alapító igazgatója, Thomas 
Berntsen most elköszönt tisztéből, és 
végleg haza költözik Dániába.

A búcsúztatására a Bács-Kiskun M e
gyei Önkormányzat, az Intézet és a Dán 
Kulturális Intézet Egyesülete több ren
dezvényt is szervezett, amelyre számos 
vendég érkezett. Köztük volt a testvér
megye, Viborg küldöttsége is, amelyet 
Bent Hansen elnök vezetett, és vele ér
kezett az új igazgató - aki ez idáig Dánia 
legkiválóbb gimnáziumának igazgatója 
volt -, Erling Östergaard is. A két me
gye vezetői közötti tárgyalásokat követő 
sajtótájékoztatón, majd az intézetben 
szervezett, immár szokásos Juleffokost 
télköszöntő ünnepségen és az ünnepi 
műsorral egybekötött záró fogadáson a 
barátokon és munkatársakon kívül szá
mos együttműködő intézmény és szerve
zet vezetője részt vett. Köztük volt Hans 
Michael Kofoed-Hansen, Dánia buda
pesti nagykövete, aki szívesen nyilatko

zott a ‘KSfCénrMeé Az EU-csatlakozási 
folyamatról szólva elmondta, hogy a be
lépéskor D ániának is voltak 
„kisebbségi" érzései. A legfontosabb, 
hogy egyenrangú szavazati jogunk lesz, 
és így leszünk ott a közösségben. A kis 
országok közös érdeke, hogy együttesen 
találják meg a párbeszédet az ún. na
gyobb országokkal. Egyik erősségünk 
éppen ezen közös érdekeink felismerése 
lehet. Dániának ugyan elsődlegesen a 
Baltikum országai jelentik a természetes

kapcsolatot, de Magyarországgal is szá
mos közös érdek fűzi már most is össze. 
A legfontosabbnak egy egyensúlyi álla
pot kialakítását tartja. A kecskeméti inté
zetről szólva elmondta, hogy az EU a 
kultúráról is szól. A kecskeméti Dán Kul
turális Intézet működése a társadalmi vi
szonyokban való érdekeltség fontosságát 
tükrözte, és így központi szerepet kapott 
a dán-magyar kapcsolatokban. Ebben 
Thomas Berntsen imponáló munkát vég
zett - nyugtázta a nagykövet.

Bevált 
a kanadai
Kanadai mintára hozták létre öt évvel ez

előtt Bács-Kiskun megyében az informáci
ósjogok helyi megbízottainak rendszerét. A 
közigazgatási hivatal vezetője, dr. 
Metzinger Éva kezdeményezését az akkori 
adatvédelmi ombudsman, Majtényi László 
támogatta, és hivatalának munkatársaival 
együtt szakmai segítséget nyújtott a megbí
zottak képzésében.

Az adatvédelmi törvényt már 1993-ban 
elfogadta az Országgyűlés, de a tapasztala
tok azt mutatták, hogy a személyes adatok 
védelmével és a közérdekű adatok közrebo
csátásával kapcsolatos kérdéskör a külön
böző közintézményeknél, önkormányzat
oknál gondot okoz. Az ebben való jobb el
igazodás, a törvényes gyakorlat elősegítése 
és az információszabadság érvényesülése 
érdekében indult Kecskeméten a tanfo
lyam, és alakult meg az információs jogok 
helyi megbízottainak kollégiuma. Tagjai a 
területi államigazgatási szervek, városi ön- 
kormányzatok, a megyei kórház, a bünte
tés-végrehajtási intézmény, illetve köztes
tületek magasan kvalifikált munkatársai let
tek. A rendszer „Bács-Kiskun megyei mo- 
dell“-ként vált ismertté, és azóta is jól mű
ködik.

A kollégium minden évben tart konzultá
ciókat, amelyen részt vesznek az adatvédel
mi biztos hivatalának munkatársái is. A ta
gok a gyakorlatban felmerült és elméleti 
kérdéseket vitatnak meg, tájékoztatást kap
nak a hivatal munkájáról, az ombudsman 
aktuális ajánlásairól. Tavaly a Majtényi 
Lászlót 2001-ben váltó Péterfalvi Attila elő
ször jött el Kecskemétre. Mint akkor el
mondta, az 1998-ban az ismert kanadai mo
dell alapján létrehozott megbízotti rendszer 
bebizonyította létjogosultságát. Ennek oka, 
hogy a felmerülő gondok orvoslása leg
többször helyi szinten történik, ezért a terü
leti államigazgatási szerveknél, valamint a 
nagyobb helyi önkormányzatoknál műkö
dő adatvédelmi megbízottak munkája fel
becsülhetetlen segítséget nyújt az ország- 
gyűlési biztosok számára. Fontos lenne, 
hogy az ország minden megyéjében hason
ló gyakorlatot vezessenek be.

Az idén novemberben tartott kollégiumi 
ülésen ismét részt vett az adatvédelmi biz
tos. Ezúttal az adatvédelmi törvény módosí
tása és az uniós jogharmonizációból adódó 
feladatok voltak a legfontosabb témák.

SZAKMAI ELISMERÉS. A Megyei 
Ónkormányzatok Országos Szövetsége 
mellett működő Főjegyzői Kollégium 
legutóbbi ülésén az ország főjegyzői dr. 
Ferenczi Istvánt, Bács-Kiskun megye 
főjegyzőjét választották meg határozatlan 
időre a kollégium elnökének.

modell

B a l - j  ó b b  >
December elsején engedély nélkül 

tüntettek Budapesten, a rendőrség be
vitt vagy ötven embert. Megérne egy 
oknyomozást, hogy vajon milyen in
dulatok, milyen téveszmék húzódnak 
meg a háttérben.

Provokáld a világot, s majd amikor 
a világ ezt megunja és visszaszól, ak
kor-kiabáld: hát nemmegmondtaml? 
A világgal a primitív ember áll harc
ban, az intelligens inkább önmagával 
küzd és önmaga ellen védekezik?

Magát polgárinak valló harmincas 
fiatalember, vendéglátóipari múlttal 
állást keres.

Pincér polgártárs! Vajon a polgár 
azonos-e az állampolgárral? A mun
kás polgár-e? Vagy csupán a jobbol
dal szavazói a polgárok? Egyik rá
dióműsor a polgári értékrend szerint 
is becses könyveket ajánl. Vajon egy 
polgár olvas-e krimit, kalandregényt, 
néz-e silány filmeket, vagy erre csak 
a nem-polgár baloldaliak vetemed
nek? Egyáltalán: mit tesz egy polgár, 
mielőtt kimegy tüntetni és rekedtre ki
abálni magát?

Vajon igazi - és nem csak vélt - el
lenfelekkel hadakozik-e a mi polgá
runk? És a mienk-e? Persze, hogy a 
mienk, hiszen genetikailag nem lehet 
különbséget tenni (mint kiderült). 
Magyar tehát az, aki magyarul be
szél, magyarnak vallja magát, ma

gyarul kiáltja világgá fájdalmát, pél
dául azt is, hogy a kormány a jobbol
dal által kinyilvánított csőd ellenére 
sem akar lemondani. Még arra se 
hallgat, hogy ö már igenis megbukott. 
Ez felháborító, polgártársak!

Vajon mit lehet kezdeni az olyan vi
lággal, amelynek egy része a miha
marabbi felfordulásra, rombolásra, 
verekedésre áhítozik? Ez lenne a 
jobboldal?

A jobboldal nem feltétlenül jobb. 
Lehetne ugyan jobb, de lehet rosz- 
szabb is. A jobboldal - már a francia 
forradalom óta - csupán a térbeli el
igazodásra szolgál. És ha a jobboldal 
tényleg jobb, akkor a bal pedig jó. 
Mert a jobb ennek a középfoka. Vagy 
ha a baloldal rossz, akkor a jobboldal 
csak jó  lehet. Mert a rossznak nem a 
jobb az ellentétpárja. Ha már a nyel
vünk miatt vagyunk magyarok.

Dehát mit tegyen szegény jobbolda
li - ha nem is jobb - polgár, ha már a 
rendőrség is feloszlatja engedély nél
küli tüntetését? És ha engedné, mit 
érne el vele? Medgyessy lemondását? 
És akkor mi van?

Visszacsinálnák az országot 
rombadöntő, több mint tíz éve zajló 
privatizációt? Máról holnapra meg
szüntetnék a munkanélküliséget? Ott
hont adnának a hajléktalanoknak? 
Rendet vágnának a burjánzó bankok

b a l - j o b b
között? Helyreállítanák az oktatás re
noméját? Egy frászt!

Lett volna módjuk megtenni, de 
eszükbe sem jutott. Vagy ha igen, ma
radt az ígéret és a szóvirág. Most sem 
ez az igazi cél, hanem a hatalom meg
szerzése, hogy elsőként szedhessenek 
a húsosfazékból. Mint ahogy minden 
pártnak ez a célja.

Még ezzel sem lenne gond, csak ne 
ez lenne a fő, az egyetlen és kizáróla
gos szempont. Mindkét oldalon.

Én ugyanis nem sok különbséget lá
tok az eddigi kormányok között, leg
feljebb annyit, hogy a rendszerválto
zás táján még akadtak soraikban 
szimpatikus idealisták, jó  szándékú 
valódi polgárok (akiket persze rövid 
úton kigolyóztak).

Nekem - személy szerint - egy kevés 
belső nyugalmon túl semmit nem 
adott ez a rendszerváltozás. Mint 
ahogy rajtam kívül még sokaknak. És 
nem annyira a képességeim, mint in
kább a korom miatt. Közismert, hogy 
negyven felett egyre csökken az esély 
a munkára, ha már egyszer valaki va
lamilyen okból -  akár önhibájából, 
akár a cég csődje, bezárása, mások 
által történt elsikkasztása miatt - az 
utcára került. Ötven felett pedig már 
szinte esélye sincs. Marad a kénysze
rű várakozás a nyugdíjra, ami majd 
csak hosszú évek múlva esedékes -

•  •  •

csak el kell éldegélni addig valaho
gyan. (Talán ezért is lehetett üzletet 
csinálni a leszázalékolásból.)

Namármost: milyen vezetők, milyen 
politikusok azok, akiket ennyire hide
gen hagy az ország (állam) pol
gárainak sorsa? Akár a jobboldalon, 
akár a balon állnak? Ne a szólamok
ra tessenek figyelni! Ne az ígéreteb-e! 
Hanem a tettekre. Illetve a hiányzó 
tettekre. Mindkét oldalon.

Vajon a politika egy (kis) csoporton 
belüli közmegegyezésen alapuló ha
zugságok tárháza?

Akik eddig hatalmon voltak, azok
ban én már nem hiszek. Megnyerhetik 
bárbk a választásokat, hiszen - látha
tólag - már most erre koncentrálnak. 
De ebben a nagy buzgalomban akár 
országos felfordulást is elő lehet idéz
ni (s ha így’ történne, jöhet a kézmo
sás: ezt nem mi akartuk, hanem a 
nép... bocs: a polgárok), idő előtti vá
lasztást is bcsikarhatnak.

S akkor ugyan mi változik? Bal
jobb, bal-jobb, /  vezetek egy majmot, 
/Budapesten megállunk, / Rohadt al
mát zabálunk.

Még gyerekkoromból emlékszem er
re a mondókára. Akkor nem értettem, 
ki a majom és ki vezeti, ma viszont 
már tudni sem akarom.

L .A
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Zámbó
Két évvel ezelőtt véletlenül elvetődtem  a kecskeméti Vadas-parkhoz. Nem 

tudtam bemenni, zárva volt, így körbejártam. Hátul, a vasúti sínek felőli ol
dalon észrevettem egy kicsi, koszos ketrecet, am elyben egy csíkos bundájú, 
letargikus, soványnak tűnő állat feküdt m ozdulatlanul. Ez volt Zámbó, a 
hímtigris.

Felháborodásom ban levelet akartam írni a polgárm esternek, végül nem tet
tem meg. M egtették viszont mások, igaz, nem a polgárm esternek írtak a pes
ti kiránduló diákok, hanem a Környezetvédelmi M inisztérium ban panaszol
ták be a kecskeméti állatkertet a szerintük is elborzaSztó körülm ények miatt. 
Akkor majdnem  bezárták a parkot. K iszállt egy, a hazai állatkerti szövetség 
által kijelölt bizottság, akiknek tagjai javaslatot tettek a város vezetőinek a 
vadaskert átalakítására. Felhívták a képviselők figyelmét: számoljanak le 
végre azzal az illúzióval, hogy a kecskeméti park alkalm as nagyvadak tartá
sára.

Az illúzióval azóta se m ert senki leszámolni. De végül akadt pénz a kasz- 
szában, és jóakaratú em berek segítségével megkezdték a felújítást. Sajna, 
fontosabb volt a zsiráfos kapu és az irodák m egépítése az embereknek, mint 
az állatok körülm ényeinek mielőbbi javítása. Idén decem berben végre elké
szül a tigriskifutó, de Zám bó ezt m ár nem tudta kivárni.

A nagym acskát súlyos köszvénye miatt decem ber elején el kellett altatni. 
Az állatorvos szerint e betegség kialakulásának két oka van. Az egyik az 
egyoldalú táplálkozás, hiszen a ragadozók term észetes körülm ények között 
elfogyasztják a zsákm ányállat belső szerveit, így elegendő növényi rost
anyaghoz jutnak, a répát és a káposztát viszont nem  eszik meg. (M ás állat
kertek vajon hogyan oldják meg ezt a fogas problém át?) A másik ok az volt, 
hogy a tigrist túl kicsi helyen tartották, és nem tudott eleget mozogni. Zám bó 
1989-ben került Kecskemétre. így élte le az egész életét: rosszul táplálva, 
szűk helyen, nap m int nap hallgatva az elrobogó vonatok kattogását.

A vadaskert vezetője azt nyilatkozta a m egyei lapnak, a tigris betegségét és 
az elaltatás időpontját nem hozták nyilvánosságra, m ert Zám bónak joga volt 
nem cirkuszi látványosságként, hanem méltósággal meghalni.

Igaz. Csak méltósággal élni, ahhoz nem volt joga szegénynek.
- m -

Baba-mama börtön

Anya- gyerm ek részleg ünnepélyes 
megnyitóját tartották a Bács-Kiskun 
M egyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
W éber Ede utcai egységében. A bör
tönben szülő fogva tartott nőket és 
gyerm ekeiket évek óta a tököli rabkór
házban helyezték el. Ez azonban nem 
tette lehetővé, hogy életük első hónap
jaiban a gyerm ekek egész nap édes
anyjukkal legyenek. Az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa az Igaz
ságügyi M inisztérium m al egyetértés
ben kezdem ényezte, hogy a gyerm e
kek jogainak védelm ében alakítsanak 
ki olyan részleget, ahol egész nap 
együtt lehet a fogva tartott anya gyer

mekével. Kecskem éten egy ideigle
nes, k ísérleti körlet k ia lak ításának  
kedvező tapasztalatai alapján döntöt
ték el, hogy egy új, összességében 180 
millió forintos beruházás keretében 
húsz anya és gyermeke szám ára kony
hával, gyermekfürdetővel, közös fog
lalkoztatóval és orvosi szobával ellá
tott külön lakószobák kerüljenek egy 
épületbe. Hankó Faragó M iklós, az 
Igazságügyi M inisztérium  politikai ál
lamtitkára vágta át az avató szalagot. 
Bökönyi István országos bv. parancs
nok, Balogh László megyei közgyűlé
si elnök és Tüske János m egyei pa
rancsnok jelenlétében.

Az átadáson résztvevő közönség ueieKiuuieitui a zárKüKua is...

Drog nélkül, tisztán

A sok új kapcsolatot és együttműködési formát kibontó megyei találkozók 
után most regionális tapasztalatcserére gyűltek össze a környező megyék 
drogm egelőzéssel foglakozó szervezeteinek képviselői. A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum bevezetőjét M olnár Ferenc, a Kecskeméti RÉV Segélyszol
gálat vezetője tartotta, majd az egyes szervezetek képviselői mutatkoztak be.

Kecskemét egyetlen szenvedélybeteg-se
gítő szolgálataként működik a Főplébáni
ai Karitász Alapítvány által létrehozott 
RÉV A szolgálat saját szakmai programja 
mellett az önkormányzattól kapott felada
tokat is ellát, mint a kábítószer egyeztető 
fórum székhelye, illetve drogprevenciós in
formációs és koordinációs központ 

A RÉV működési költségeit az elmúlt 
években fele-fele arányban az alapítvány 
és az önkormányzat fedezte Jövő évi költ

ségvetésük 13 millióforint, ebből 9,6 millió 
forint a bérköltség, egymillió forint a pszi
chológusi és orvosi tiszteletdíj.

A közgyűlés novemberben úgy döntött, 
hogy a jövő évi városi költségvetésben 7 
millióforintot szánnak a RÉV Szenvedély
beteg-segítő Szolgálat által ellátott felada
tok finanszírozására. A Főplébániai 
Karitász Alapítvány és a Főplébánia mint
egy 4 millió forint támogatást nyújt a szol
gálatnak. A fennmaradó összeget pályáza
tokból kívánják megszerezni

A családon belüli erőszak ellen
K ecskem ét M egyei Jogú V áros 

Polgárm esteri Hivatala és a városi 
rendőrkapitányság együttm űködési 
m egállapodást kötött a családon be
lüli erőszak elleni és a kiskorúak vé
delm ével kapcsolatos feladatok vég
rehajtására, figyelem m el a gyerm e
kek m indenek felett 
álló érdekeire, vala
m int törvényben biz
tosított jogaikra.

A  m egállapodást - a 
sajtó  tá jék ozta tásá 
val egybekötve - a vá
rosházán Peredi K a
talin cím zetes főjegy
ző és K ubicsek And
rás rend őrk ap itán y  
írta alá.

Az eseményen az érintett szervezete
ket hatan, a helyi sajtót ketten képvi
selték. A Z Z éijfité* azon ünneprontó 
kérdésére, hogy a fontos esemény sú
lyát és az arról való tudósítások szá
mát esetleg növelte volna-e, hogy ha 
ezt a megyei főkapitányságon percre 
egy időben kezdődő bűnüldözési kiál

lítással célszerűen összekö
tötték volna, azt az elgondol
kodtató választ kaptuk, hogy 
az a megye, ez pedig a vá
ros... Egy éhként az egybe
esés a nagyobb és jelen
tősebb sajtóorgánumoknak 
nem okozhat gondot.

Valóban, mert nem is vol
tak ott..

-iy

2003 adventjén
A három szurtos cigánygyerek vi

zet kért a gyorsétkezde felszolgáló
nőjétől.

- A z nincs!
Ám a gyerekek szom jasak, egy- 

egy deciliter kólát kérnek. M eg
kapják. K étszáz forintjukból m eg
m aradt egy ötven es. A m íg a 
„bankár44 fizet, egyikőjük odapat
tan a m aradék ételeket gyűjtő kon
ténerhez, s kutatni kezdi.

A  felszolgálónő - nem lehet több 
25 évesnél - rárivall:

- Itt nekem  ne kukázz!!!
A kiskölyök, m intha m eg se hal

lotta volna. Turkált tovább.
Ám a fittre kozm etikázott hölgy 

kilépett a pult mögül, s olyan po
font csöndített le az étel után mata- 
tónak, hogy az szinte kiszédült a 
„vendéglátó44 helyről.

A m ásik kettő utána inait.
M ár égnek az adventi gyertyák, a 

Főtér csupa fény... n. m.

Az esélyek egyenlőségéről

Esélyegyenlőségi konferenciát rendezett novem ber elején az Idősekért 
Alapítvány és az M SZP Városi Nőtagozata. A tanácskozást M árfai Péter or
szággyűlési képviselő nyitotta meg. M ihályné Bornem issza Eleonóra r. fő
hadnagy, a Bács-Kiskun M egyei Rendőr-főkapitányság bűnm egelőzési osz
tályának m unkatársa előadásában arról szólt, milyen szerepet tölthetnek  
be a családok a bűnm egelőzésben. Szinyi Károly, a megyei m unkaügyi köz
pont igazgató-helyettese a m egváltozott m unkaképességű em berek m unka- 
vállalási lehetőségeiről beszélt. Vadász János állam titkár az egységes köz- 
szolgálati kerettörvényről adott tájékoztatást a konferencia résztvevőinek.

A szipus
A csendes villanegyedi utcá

ban egy fiú tántorgott az ut
cán. Megállt, a szájához emel
te a kezében tartott zacskót, és 
nagyot szippantott. Néhány 
másodpercig állt, imbolyogva, 
aztán továbbindult. Nem törő
dött a kerítések mögött acsargó 
kutyákkal. Abban a világban, 
ahol éppen járt, nem voltak 
kutyák és kerítések. Csak pilla
natnyi elégedettség.
Az egyik csinos ház kapuján 

szőke nő jött ki. Kinyitotta az 
utcán álló kocsiját, de nem 
szállt be, észrevette a fiút. Az 
éppen lerogyott a szemközti 
ház kerítésénél, elejtette a 
zacskót. A pillanatnyi elége
dettség elszállt, a fiú talán 
rosszul volt.
Egy idősebb férfi jelent meg 

az utcán, a szőke nő szomszéd
ja. Söprűt szorongatott. Kö
szönt az asszonynak, aki némi 
habozás után közelebb lépett.

- Zoli bácsi, nézze, fogad
junk, hogy szipus - mondta 
halkan - El kell mennem, nem 
figyelne a házra? Képes, és be
mászik, lehet, hogy nem lop el 
semmit, de összetöri a beren
dezést.

- Tegnap is itt voltak - morog
ta az öreg - Hárman. Szerin
tem mindenre képesek. Majd 
figyelek.

A nő megnyugodva elhajtott, 
a férfi söprögetett. Hirtelen le
rakta a söprűt, átment az úton 
a fiúhoz, aki nem csinált sem
mit, csak ült, a feje a mellére 
lógott.

- Mit keresel itt? Menj innen
- mondta az öreg, és megrázta 
a fiú vállát.
A gyerek nem válaszolt. Keze 

a zacskó után tapogatózott. A 
férfi felkapta a nejlont, és át
dobta a kerítésen.

- Menj innen, nincs itt semmi 
keresnivalód!
A fiú nehézkesen felállt. Rá

nézett az öregre, aki egy lépést 
hátralépett. A fiú motyogott va
lamit, amit a férfi káromko
dásnak értett, és elöntötte a 
düh.

- Tűnj el innen, azt mond
tam! - kiáltotta - Nyomás! 
Nem vagy te már ember, be
szélni se tudsz...
A fiú tett néhány lépést, dü

löngélve kikerülte a férfit. Jól 
öltözött fiú volt, talán tizenöt
tizenhat éves. Az öreg váratla
nul felemelte a lábát, és min
den erejét összeszedve, hatal
masat rúgott a gyerek ülepébe. 
Az megtántorodott, nem esett 
el. Megfordult, felemelte az 
öklét, de mindjárt le is ejtette. 
Egy pillanatig egymásra me
redtek. Az öreg és a fiatal; egy 
kortól fátyolos barna és egy 
drogtól zavaros kék szempár. 
Csak az értetlenség volt ben
nük ugyanolyan.
A fiú megfordult és elindult 

Eleinte lassan ment, aztán be
lejött, előredőlve, lehajtott fej
jel, egyenletesen ügetett, ahogy 
a kóbor kutyák szoktak: mint
ha tudnák, hová mennek. A 
kereszteződésbe berobbant egy 
autó, kis híján elütötte.

- Te állat! Normális vagy te?!
- üvöltött ki az ablakon a veze
tő, aztán elsöpört a másik 
irányba.
Az idős férfi toporgott, kissé 

zavartan körülnézett. Az utca 
üres volt, ilyenkor, kora dél
után errefelé minden csendes. 
Az öreg visszament a söprű- 
höz- Felemelte, nézte egy dara
big, aztán bement a kapun és 
gondosan bezárta maga mö
gött.

- magyar -
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MALOM CENTER - KÉRDŐJELEKKEL
Sok szépet és jó t hallottunk az el

múlt hónapokban a lebontott gaz
dasági malom helyére tervezett ke
reskedelmi és szórakoztató köz
pontról. Olvashattunk az épített 
környezetét figyelembe vevő terve
zésről, a lépcsőzetes homlokzat f i
nomságairól, a teret visszatükröző 
hatalmas üvegfelületről és a türel
metlen kecskeméti háziasszonyok
ról, akik alig várják, hogy birtokba 
vehessenek egy újabb szórakoztató 
és bevásárló központot. Olvashat
tuk azt is, hogy a grandiózus terv - 
a szükséges szakhatósági engedé
lyek birtokában - jogerős elvi épí
tési engedélyt kapott. Mindez igazi 
sikertörténetnek tűnik, ám újab
ban a sikertörténet derűs egén fel
hők gyülekeznek.

Történt ugyanis, hogy a Városházán 
kifüggesztették a tervezéshez készített 
hatástanulmányt, és néhány metszetet, 
de a tervdokum entáció egésze tovább
ra is rejtve maradt, még az építészka
mara tagjai előtt is. A helyi médiában 
láthattunk ugyan néhány homlokzati 
látványtervet, lehetőleg olyan szűk 
képkivágásban, hogy fogalmunk se le
gyen, hogyan fog ez arányaiban m eg
jelenni a belvárosi építészeti környe
zetben. Tudjuk, hogy egy embert lehet 
az előnyös oldaláról fotózni és bem u
tatni, és lehet a hátrányos oldalát hang
súlyozva tenni ugyanezt, de az igazi 
arcát csak a kettő együtt tudja hitelesen 
megmutatni. így van ez az épületekkel 
is. A „teret visszatükröző" üvegfelület
ről például sejthető, hogy a felhők 
szétesett tükörképén kívül semmit 
nem fog elénk vetíteni, hiszen a fizika 
egyszerű törvényei szerint az utcáról 
nézve a függőleges üvegfal, csak a ná
la magasabb objektumokat képes lefe
lé tükrözni. Adódnak azonban ennél 
súlyosabb kérdések is.

A tervdokumentáció megmérettetett, 
és könnyűnek találtatott.

Kecskeméti építészek figyeltek fel a 
hatástanulmány elnagyolt, a valós kö
vetkezményeket elfedő voltára. M eg
fogalmazták észrevételeiket, és a ka
marához fordultak. A Kecskeméti Épí
tészek Körének 27 fős munkacsoportja 
elemezte a várható környezeti hatáso
kat, és számítógépes látványterveket 
készített álláspontja alátámasztására, 
körbe járva a tervezett épületet, m eg
mutatva, milyen látvány fogadja az ut
cán sétáló embert, ha megépül ez a bát
ran állíthatjuk túlméretezett kom ple
xum. Az eredmény önmagáért beszél. 
A mellékelt képeken jó l látható mikép
pen is „illeszkedik" a belvárosi kör
nyezetbe az a tervezett építm ény, 
amely a megyei önkormányzat épüle
tét, a szalagházat és a lerombolt gabo
nasiló csúcsát tekinti igazodási pont
nak.

Néhány figyelemre méltó részlet a

közel harminc kecskeméti építész kéz
jegyével ellátott szakvéleményéből.

„A z O rszágos L égszennyezettség
mérő Hálózat mérőpontjai közül egy 
sem található a tervezett beruházás 
környezetében, ezért indokolt lenne 
szabványos méréssel vizsgálni a je len
legi levegőterhelést, a becsült gépjár
mű forgalom növekedéséből származó 
levegőterhelés növekedést, és azt ösz- 
szehasonlítan i a m egengedett 
légszennyezettségi határértékkel. “

„A növekvő forgalom hatása a kis
körút egyirányúsága és a bevezető su
gárirányú utak változó kapacitása m i
att várhatóan rendkívül nagy területe
ket érint, figyelembe véve az egyes út
szakaszok és a csom ópontok  
kapacitását."

„A tervezői hatástanulmány az épített 
környezetnek csak azon elemeire hi
vatkozik, melyek számára kedvezőek 
(Szalagház, megyeháza). Nem  esik szó 
a közvetlen mellette található Homoki 
domb beépítésének jellegéről. A terve
zett épület kirívóan elüt a közvetlen 
szomszédságában lévő, és a történelmi 
belváros szerves részét képező telepü
lésszövettől. A felsorolt épületek eseté
ben is erősen vitatható a környezetbe 
illeszkedés. ... A közeljövőben terve
zendő épület esetében nem lehet m ér
tékadó két, a történelmileg hiteles vá
rosképet súlyosan romboló épületre 
való hivatkozás."

„ A tanulmány nem vizsgálja a je len 
leg üzemelő és az itt létesítendő keres
kedelmi felületek arányát, milyen ha
tást gyakorol a több tízezer négyzet- 
méter többlet eladótér a jelenlegi ke
reskedelmi életre? Itt meg kell em líte
ni, hogy a Centrum Áruház m ásodik 
emelete üres, a Passage üzletház m áso
dik szintje üres, az újonnan átadott 
K isfaludy Ház hátsó üzlethelyiségei 
üresek."

Lehet, hogy a közvéleménykutatás 
m egkérdezettjei elfeledkeztek arról, 
hogy a belvárosban lévő üzletházak 
egy része üresen kong, azt pedig való
színűleg nem is sejtették, hogy a terve
zett épület közel megkétszerezi a vá
rosban lévő kereskedelmi felület nagy
ságát. 110 üzlet 5 termes multiplex és 
egyéb szórakoztató egységek fogják 
boldogítani a bevásárlási és szórakozá
si lehetőségektől eddig m egfosztott 
kecskemétieket, és az ide látogatókat. 
De tegyük fel, hogy ez az egész kom p
lexum valóban működni kezd. Ha fi
gyelembe vesszük például a Pólus Ró
na környékén zajló forgalmat, a gépko
csi áradattól rendszeresen beduguló 
52-es utat, annak zaj és levegőszeny- 
ríyezési hatását, akkor próbáljuk elkép
zelni ugyanezt, vagy ennél még na
gyobb léptékű forgalmat, a m a még 
csendesnek és lakhatónak tekinthető 
belvárosban. A kiskörút máris zsúfolt, 
a Petőfi Sándor utcáról alig lehet az 
Univer ÁBC-nél behajtani a körforga
lomba. M iközben világtendencia, hogy

a nagy bevásárló és szórakoztató köz
pontok kivonulnak a város szélére (ko
rábban ez történt a Metró, a Praktiker, 
Tesco, vagy a Pólus Róna esetében is), 
addig Kecskeméten most az ellenkező
je  készülődik. Két alternatíva kínálko
zik: vagy a belvárosi üzletek fognak 
bezárni, és üres kirakatokkal ásítozni, 
vagy a center emeletei maradnak üre
sen. Úgy gondoljuk, a város számára 
egyik sem kívánatos.

A sajtóhírek alapján sikeresnek látszó 
történetben m ost úgy tűnik, fordulat 
készül, hiszen mint hírlik, az elvi építé
si engedély kiadása körül is hibázik va
lami. Az Álsó-Tiszavidéki Környezet
védelmi Felügyelet (ATIKÖFE) a ter
vet, annak fogyatékosságai miatt még 
elbírálni sem tudta, hiszen ahhoz ko
rábban nem volt csatolva előzetes kör
nyezetvédelmi hatástanulmány. A Kul
turális Örökségvédelmi Hivatal egyér
telműen elutasító választ fogalmazott: 
„a kulturális örökségvédelmi szakható
sági hozzájárulást nem adom meg". 
Igaz, hogy az egy nappal a határidő 
után érkezett. (?) Hiányzott, a Dél-ál- 
foldi Területi Tervtanács állásfoglalása 
is, m elynek csatolása m ár az elvi építé
si engedély kérelemhez törvény szerint 
kötelező. A tervtanács az elvi építési 
engedély kiadása után, novem ber 24- 
én tárgyalta a dokumentumot. Az op
ponens azonban a dokumentációban 
alapvető hiányosságokat talált és töb
bek között megállapította: a dokum en
táció tervezési programot nem tartal
maz. A műleírásból például teljesen hi
ányzik az ökológiai fejezet és az öko
lógiai hatásvizsgálat. Á dokumentum
ból kitűnik, hogy naprakész szabályo
zási terv  sem  áll rendelkezésre. 
A hiányosságok ismeretében az oppo
nens azt javasolta a Tervtanácsnak, 
hogy „a jelen tárgyalást konzultáció
nak minősítse, m inthogy a terv, és a 
bemutatás módja az érdemi bírálat le
hetőségét kizárja."

M egállapította továbbá: „A tervezett 
épület valójában...városközpont pót
lék. M inthogy K ecskem ét - tö rté 
nelmileg kialakult - városközpontja... 
jó  és arányos ... A kérdés lényege tehát 
az, hogy ilyen pótlékra a városnak, mi 
több a vonzáskörzetének, vagy a be
fektető  üzleti érdekeinek  van-e 
szüksége." ... „ olyan hulladéktermelé
si gócot hoz létre, ami korábban itt is
meretlen volt."

A tervtanács a dokumentumot bírálat
ra alkalmatlannak minősítette és úgy 
döntött, egyetért a Kulturális Örökség
védelmi Hivatal véleményével, mely 
szerint „a tervezett épület mérete túl
zott, alig tagolt tömege nem illeszke
dik környezetéhez, idegen építészeti 
elemként szétfeszítené a Belváros és a 
Homokdomb érzékeny, védett város- 
építészeti szövetét, valamint morfoló
giai egyensúlyát." „A tervtanács azt ja 
vasolja, hogy a tervezést - az opponen
si vélem ényben m egfogalm azottak, 
valamint a szakmai vitában elhangzot
tak szerint - azt követően folytassák, 
amikor a megalapozó dokumentumok

Egy a több, szám ítógéppel készített látványkép közül. Ez a M ária utca 
felől m utatja a M alom Centert

...m indegyike elkészült, illetve hatá
lyossá vált."

A Bács-Kiskun Megyei Építész K a
mara pedig a M egyei Közigazgatási 
Hivatalhoz fordult és tizennégy pont
ban fogalmazta meg kérdéseit a hely
zet tisztázása érdekében. A tisztázandó 
kérdések között vitatják például a ter
vet aláíró építész tervezői jogosultsá
gát és a jogerősnek mondott elvi építé
si engedély kiadásának körülményeit.

A malom ugyan végleg eltűnt a 
városképből, de hogy mi épül he
lyette, erre még nincs megnyugta
tó válasz. Csak remélhetjük, hogy 
ebben a nagy horderejű kérdésben 
végül olyan bölcs döntés születik, 
ami nem okoz jóvátehetetlen káro
kat sem a városképben, sem a vá

ros életében. Egyet kell tehát érte
nünk a Bács-Kiskun Megyei Épí
tész Kamarával, aki ebben az ügy
ben szakszerűséget, jogszerűséget, 
és nem utolsó sorban széleskörű 
nyilvánosságot követel.

Jobb Lator Polgári Kör

A beruházó cég leginkább utol 
érhetőnek tűnő képviselőjéhez el
juttattuk előzetesen ezt az írást, 
felkínálva a reagálás lehetőségét 
szám ukra. Sajnos, lapzártáig  
semmilyen választ nem kaptunk, 
de a későbbiekben természetesen 
az ő álláspontjuknak is nyilvá
nosságot adunk.

I s t e n i
A forint csak az életet másolja, ami

kor inflálódik.
Nálunk például manapság előbb 

mindenki sztár volt, főleg médiasztár. 
Aztán egy tévésorozjat sztárja, majd 
bárminek a sztárja, ha egyszer mutat
ták a tévében. (Kivéve a színészeket. 
Közülük néhány - mintegy önmaga 
alatt vágva a fá t - nem átallotta azt ál
lítani, hogy sztár csak az, aki világ
szerte ismert és még ráadásul kedve
lik is.) Ezért nem lenne helyes utólag 
például sztárnak nevezni Hitlert vagy 
Sztálint, mivel az ő országaikban ak
kor még nem is volt tévé 

Idővel aztán túl sok lett a sztár, sem
mi rangja nem volt már a minősítés
nek, tehát tovább kellett lépni a lejtőn. 
Ma már vetélkedőt sem ajánlatos hir
detni azzal a homályos céllal, hogy 
sztárt keresünk Ki a fenét érdekelne, 
amikor a sztárok feneke már kilóg a 
médiából! Nem kis leleményre volt 
szükség, hogy kimásszunk a kátyú
ból, de megoldottuk 

Most már megasztárokat keresünk 
Ezzel ügyesen átugrottunk egy fo

kozatot A sztárnál nagyobb, a

i n f l á c i ó
megasztárnál viszont kisebb szuper
sztárt ugyanis az amerikaiak már rég 
lejáratták például a Jézus Krisztus 
szupersztár című rockoperával, és ne
künk használt holmi nem kelL 

Hogy mennyire érezzük a hiányát a 
megfelelő, egyedül alkalmas, rang
hoz méltó minősítésnek jelzi, hogy a 
sztárralpárhuzamosan jutott egy má
sik rang is: a király. (Ennek középfo
ka, a császár nem tudott gyökeret ver
ni, talán történelmi múltunk miatt, 
vagy egyszerűen csak a császársza
lonna szókapcsolat degradálta.)

Es amint a búvópatakok egyszer 
csak fofyóvá állnak össze, ugyanígy a 
sztár, a megasztár, a király is összeállt 
istenné Ez most egyelőre a legmaga
sabb minősítés. De nem feltétlenül 
abban az értelemben, mint amikor az 
egyszeri amerikai filmben az új alkal
mazott rákérdez a főnökére:

-Hogyan szólíthatom, uram?
- Nevezzen egyszerűen csak isten

nek!
Hanem abban az értelemben, hogy 

némelyeknek nincs már más szavuk 
Elfogyott, elkopott, amit rájuk eről

tettek sajátjuk meg talán nem is volt
Es ami azt illeti, még nem találkoz

tam olyan címzettel, aki kerek-perec 
visszautasította volna a minősítést A 
sztárt semmiképpen. A királyra is 
akadnak vevők bár némelyik még 
húzódozik talán nem bája még elvi
selni a nagyságot Az istent a jelöltek 
egyelőre nem veszik komolyan, csak 
viccesen (mint az említett filmben), 
közönségüktől azonban nem határo
lódnak el, derűsen idézgetik 
esemeseiket

Szóval: lassan megérkezünk a poli- 
teizmusba, és akkor majd ismét jelent
keznek a gondok Ha több isten van, 
rangsort kell felállítani A főistent a 
latinok például Jupiternek hívták s 
ugyanígy nevet adtak az alisteneknek 
is. Merkúr, Vénusz, Mars, Szatur
nusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó. Sa
többi

No, ez az az út, amely nem tudjuk 
hová vezet Előfordulhat, hogy végre 
világelsők leszünk valamiben, mert 
nálunk lesz a legtöbb isten. De az is 
megeshet, hogy ez az út egyenesen a 
káoszba vezet

Mert ki akar itt alisten lenni?!
-atti-

A „gigantikus pénztárgép66
Sajtótájékoztatón fejtette ki szakm ai 

ellenérveit a Bács-Kiskun M egyei Épí
tész Kam ara a belvárosban tervezett 
M alom  Centerrel szem ben. Az épületet 
a hajdani gazdasági m alom helyén, ki
lenc szintesre tervezik. Száztíz üzlet 
m ellett több ezer négyzetm éteres iroda
ház, szuperm arket, m ultiplex mozi és 
parkolóház kapna benne helyet.

Dr. Borbély Lajos, a kamara elnöke és 
Vásárhelyi Dániel alelnök elmondta: 
szerintük a tervezett komplexum  túl 
nagy és nem illik a városképbe. Túlsá
gosan m egterheli a környezetet, m eg
béníthatja a városrész közlekedését. 
Em ellett kifogásolták, hogy m egítélé
sük szerint a beruházóknak jogszerűt
lenül adták ki az építési engedélyt, az il
letékes szakhatóságok és a területi terv
tanács vélem én yét figyelm en  k ívül 
hagyva. A  kam ara a m egyei közigazga
tási hivatalhoz fordult, tizennégy kér
désbe foglalva össze a kifogásokat. A r
ra is választ várnak, jogszerű volt-e az 
elvi építési engedély kiadása.

A  sajtótájékoztatón a tém ával kapcso
latos írásos anyagot is átadtak a m egje

lent tudósítóknak. Ebből kiderül, hogy 
K erényi József építész két ízben is leve
let írt a polgárm esternek: először még a 
bontás előtt, az eredeti malom, később  
pedig az építendő szórakoztató- és be
vásárlóközpont ügyében. Utóbbiról le
velében megjegyzi: „a három kereske
delm i szintet (szintenkénti m agasság 5 
m éter) és a tetejére tervezett mozit 
(szintm agasság 10 méter) befogadó lé
tesítm ény 25 m éter m agas volna, amely 
leginkább egy gigantikus pénztárgép  
szerep ét tö lten é be a kecskem éti 
városközpontban.44

A sajtótájékoztatót követően a beru
házó ES Invest Kft képviselői úgy nyi
latkoztak a Kecskem éti Televízióban, 
hogy az illetékes szakhatóságok a terv
dokum entációt m egism erték, és a hí
rekkel ellentétben nem utasították el. 
M int mondták: a szegedi területi terv
tanács első ülése érvénytelen volt. Az 
Örökségvédelm i Hivatal nem nyilatko
zott harm inc napon belül, a hallgatás 
pedig beleegyezés, jelentette ki a cég 
képviselője.

m



XSjté*
Zenekaron kívül és zenekarban

Szeptem beri szám unkban beszá
m oltunk a Little Jazz Bánd francia- 
országi sikeréről, a Saint Adresse-i 
Louis Am strong Em lékversenyen el
ért első díjról. Akkor nem sikerült 
beszélgetni a győztes, Snow című  
szám szerzőjével és hangszerelőjé
vel, m ost viszont lapzárta előtt alig 
24 órával sikerült ta lá lkoznunk. 
Korb Attila ugyanis a Liszt Ferenc 
Zenem űvészeti Egyetem  ének-zene
tanár és karvezetés szakát végzi, 
csak hétvégéken tartózkodik K ecs
kem éten , ak kor is útba ejti 
Albertirsát, ahol a helyi ifjúsági fú
vószenekart vezeti. Em ellett válto
zatlanul tagja a Bohém  Ragtim e 
Jazzband-nek is, beiratkozott a Ze
n etanárképző  Jazz T anszakára, 
koncertezik a két zenekarral és ha 
eszébe jut valam i, akkor kis cetlikre 
jegyezgetve komponál.

A családi indíttatásra vonatkozóan 
szűkszavúan nyilatkozik:

-  Az a tény, hogy a szülők zenészek 
kétségtelenül jelent egyfajta elkötele
zettséget, de soha nem vált kényszer
ré.

A pálya indulása már izgalmasabb 
téma:

- Hét évig hegedültem, aztán am ikor 
Ittzés Tamáshoz kerültem, rádöbben
tett, hogy ez nem igazán az én vilá
gom. Két évig autodidakta módon, 
majd zeneiskolai szinten is zongoráz
tam, ez m ár kom olyabb volt, de hete
dikes általános iskolás korom ban - 
anyukám  tudta nélkül! - elkezdtem 
harsonázni. Először ezt is am olyan sa
já t módszerrel, fordított kéztartással 
műveltem, aztán m ár megtanultam  a 
technikai alapokat is. Barátaim, ze
nésztársaim  szokták is m ondani, hogy 
jó  lenne, ha legalább egy hangszeren 
tisztességesen tudnék játszani!

De hát előnyei is lehetnek annak, 
ha valaki több hangszerhez ért:

- Hát persze! Be tudok ugrani, ha ép
pen hiányzik valaki a zenekarból (akár 
a bőgő vagy a tuba), mert azért egy ki
csit trom bitálni is tudok, meg édes
apám tanított szaxofonozni is. Ahhoz 
egyébként, hogy az em ber jó l tudjon 
hangszerelni, hogy m egfelelően kép
zelje el az egyes szám okat az adott 
együttesben, ism erni kell az egyes 
hangszerek lehetőségeit. Ha egy-egy 
arrange-ot (zenei feldolgozás, hang- 
szerelés, szabad improvizáció és kö- 
töttebb felépítés egysége) készítek, 
akkor elképzelem, hogy m iként szól a 
nóta (dallam ) a trombitán, m ilyen alap 
(basszus) kell hozzá és m ilyen legyen 
a harmóniasor.

Am i a Bohémeknek köszönhető:
- Édesapám  játszott a Bohémekkel, 

ez eleve adott egyfajta vonzódást. Ők 
tulajdonképpen kitaposták az utat szá
m unkra: elü ltettek , m egism ertettek

egy műfajt, elindítottak egyfajta, a 
jazz  felé is nyitott kultúrát. Ittzés Ta
más tevékenysége is hatott rám, hiszen 
ő is a komolyzenei alapokról indult. A 
kezdeti tapogatózás után, mi m ár m int 
kész tényt ism erhettük meg a jazz-t.

A Little Jazz Bánd indulása és ki
bontakozása:

- 1995-re tehető az indulás. Iskolai, 
alkalmi együttesként szerepeltünk elő
ször, a kezdő formációból m ár csak én 
vagyok  e g y e d ü l... F őkén t Bohém  
hangszerelésekből indultunk, azóta 
m ár külön repertoárunk van, és egyre 
inkább különbözik a stílusunk, a m ű

fajunk is. A Bohém inkább a rag-time 
m űfajában mozog, a Little a kezdetek
től a jazz  felé orientálódott, az im pro
vizáció felé kacsingatott. M ás a hang
szeres összeállítás is - ott-két hegedű 
van, nálunk két szaxofon - és ez m ás
fajta hangszerelést igényel. Tamás úgy 
5-6 éve kért m eg először egy-egy 
basszus megírására. Én m ár akkor is 
szerettem, és azóta szeretem a bonyo
lultabb harmonizálást, és ezt is úgy te
kintem, m int egy klasszikus ellenpon
tot vagy akkordsort.

Műfajok, tanulmányok, tevékenysé
gek összecsengése:

- Hangszeres tanulm ányim  során már 
sokat improvizáltam. Tanáraim soha
sem  gátoltak ebben, sőt engedték, 
hogy jazz  számokat is előadjak egy- 
egy koncert végén. A  Kodály Iskolába 
jártam , a Zenem űvészeti Szakközépis
ko lában szolfézs szakon végeztem  
Antoni Andrea tanárnő osztályában. 
Az elméleti alapozás nagyon fontos. 
Végül is a különböző stílusok össze
állnak az em ber fejében, és ez segít a 
harm ón ia-vázak  fe lism erésében , a 
hangszerelésben. A karvezetés szokat
lanabb feladat, de ebben sokat segít az 
albertirsai zenekar: elvégre el kell ér
nem, hogy valam i úgy szólaljon m eg a

kezem  nyom án, ahogy én jó n ak  
tartom ...

A komponálásról:
- M ost m ár igen kom oly repertoá

runk van, így rengeteg számot ism e
rek, és persze tám adnak önálló zenei 
gondolataim  is. Ezeket a szoba sarká
ban ülve, zongorától távol is papírra 
lehet vetni. Nagyon sok kis cetlim 
van, hisz apró ötletek bárm ikor jöhe t
nek, s a díjnyertes szám is két ilyen 
papírlapból készült. Zongoráztam  bá
rokban, partikon, ilyenkor egy idő 
után m ár szabad im provizációként kö
vetik egym ást az ismert akkordok, ze

nei fordulatok. Végül is foglalkoztat a 
zeneszerzés, de szerintem ez elsősor
ban stílusismeret: hány számot kell is
merni ahhoz, hogy m egírhassuk a sa
játunkat? Persze a zene az zene, a har
mónia az harmónia, a dallam az dal
lam, bárm elyik korban és stílusban 
komponáljuk.

A jövőről:
- A zt nem tudom, hogy mi lesz tíz év 

múlva, egyelőre lekötnek a tanulm á
nyok. A Little Jazz Bánd így inkább 
hobbynak számít, de azért jövőre is 
készü lünk  a franciao rszág i v e r
senyre...

Sztori: Koncert után a franciaországi 
versenyen  lelkesen kérdezgették  a 
színpadon lévő Little Jazz Bánd tagja
it: ugye m aradtok a bseuf-re? Termé
szetesen gondolták, s elképzeltek va
lami finom marhasültet, legalábbis az 
általánosan ismerős elnevezés alapján. 
Aztán csak csodálkoztak, am ikor egy
más után vonultak be és csatlakoztak 
hozzájuk a különböző, általában koro
sabb és tapasztaltabb m uzsikusok egy 
igazi és vérbeli öröm zenélésre (jam 
session-re). Igazi „karvezetői“ feladat 
volt a bekapcsolódások irányítása.

h. á.

M úzsák az osztályteremben
R egionális pedagógiai m ód

szervásár keretében „M úzsák  
az osztályterem ben44 (A színhá
zi eszközök és a társm űvésze
tek alkalm azása a nevelésben) 
cím m el a helyet biztosító intéz
mény, a Kecskem éti Drám ape
dagógiai M űhely és több tám o
gató szervezésében m agas szín
vonalú szakm ai rendezvénynek  
adott helyt városunk. A drám a- 
pedagógia országosan ism ert 
elm életi, és nálunk, valam int a 
régióban m űködő legkiválóbb  
gyakorlati szakem berei tucat
nyi előadás- és gyakorlati fog
lalkozás keretében, több szek
cióban igazi tanulásra és ta
pasztalatcserére adtak lehető
séget egym ásnak. A határon  
tú lró l n agyvárad i ven d égek  
jöttek. A helyieket a katonások  
és Sárosiné Orbán Edit, vala
m int a b ábosok , Szirtes  
Józsefné képviselték, és külön  
félnapos k iegészítő  program  
volt a Ciróka Bábszínházban.

Demagóg önsajnálat
Normális Béla egyetemista. Annak 

idején azt mondták neki, jó l jár, ha 
oda megy, és ő meg is fogadta ezt a 
jó  tanácsot. Még egyet is értett vele. 
Akkor még nem, ma már egyre in
kább divatosnak számító szakot vá
lasztott, mert az érdekelte a lelkét. 
Nemsokára végezni fog. Azt mond
ták neki mások, hogy figyeljen, 
dúródjon, nyomuljon, nyaljon, fa l
jon, kérőddzön, simuljon, dumáljon. 
Megint mások óva intették ettől. 
Utóbbi szemlélet lett úrrá rajta az 
évek folyamán.

Meg is szívta, legalábbis úgy tű
nik. Kapta a barátij?) útmutatást, 
úgy intézze a dolgokat, hogy har
madévre már legyen valami stabil 
munkája. A stabil munka ennek a 
szakmának a szótárában ismeretlen 
fogalom, illetve az idők folyamán 
kikopott. Normális azonban vágyik 
a stabilitásra. Sokan vágynak rá, de 
nem kapják meg. így aztán, nem is 
lett neki stabil munkája. Hovato
vább Normálisnak nem is nagyon 
lett normális munkája. Itt-ott amott, 
ide-oda amoda, ilyen-olyan amo
lyan, szerteszét, oda-vissza, ki, be, 
át, meg, szóval úgy össze-vissza. 
Nem tetszik neki. Csalódott. Egyik 
nap úgy döntött 24 órára nevet vál
toztat: Góg Béla lesz a becsületes 
neve.

Sajnálja magát. Ezt nem szabad. 
Utálja is magát. Ezt sem szabad (azt 
mondták neki, hogy kell az önimá
dat ehhez a szakmához). Meg a hiú
ság is. Normális Béla azért ide-oda, 
így meg úgy dolgozik. Egyik 
„ munkaadója “ tartozik neki. Nor
mális Béla próbál eligazodni a 
pénzügyekben. Nem nagyon sikerül 
neki. De jó l tudja, azért nem hülye. 
Normális. Azért nem fizetnek neki, 
mert a számláját olyannak címezte,

aki nyugdíjba ment. Másik 
„ munkaadója “ tartozik neki. Nor
mális Béla próbál eligazodni posta- 
ügyileg. Nem nagyon sikerül neki. 
De jó l tudja, azért nem hülye. Nor
mális. Azért nem fizetnek neki, mert 
a számlája nem érkezett meg a cím
zetthez. Harmadik „ munkaadója “ 
tartozik neki. Normális Béla próbál 
eligazodni időügyileg. Nem nagyon 
sikerül neki. De jó l tudja, azért nem 
hülye. Azért nem fizetnek neki, mert 
lusták.

Normális Bélát megszívatták taná
rai, így egy fillér ösztöndíjat nem 
kap. Albérletben lakik. Kap támo
gatást az egyetemtől. November 22- 
én sikerült megkapni a pénzt. Szep
temberben és októberben nuku. 
Normális Béla egyszer csak feltette 
magának a kérdést: Miért van az, 
hogy egy fiatal vidéki újságíró pa
lánta gyakorlatilag lehetetlen hely
zetben van akkor, amikor stabil 
munkahelyet próbál magának sze
rezni és közben azt sem tudja Pest, 
vagy Kecskemét, vagy Szeged, vagy 
Kaskanytú, vagy takarítósegéd Ber
linben, és bizonyítani kell, és haza 
kellene adni, és miből lesz lakásom 
harminc év múlva, és lebeszélnek a 
hitelről, és hülyének néznek, és tisz
ta ideg vagyok, és miközben ezeket 
a sorokat olvassák, azt mondogat
ják, hogy majd hetven éves korod
ban legyél ideges, és nyugi, és fiatal 
vagy, és van még idő, tanulj, dol
gozz, bulizz, amíg lehet, és...

Normális Béla hétköznapjai gon
dolkodással telnek. Akármit csinál, 
gondolkozik. Egyik nap, mielőtt 
álomra hajtotta volna tudással 
megtömött fejét, megszólalt: ,, Álta
lában Normális vagyok. De ma 
Góg! “

d.

A Kecskeméti Katona József Színház nagyszínházi galériáján láthatták Dulity 
Tibor festőművész „Színészarc(ok)-Maszk(ok)“ című kiállítását a színházláto
gatók és más érdeklődők. A kiállítást Bodolay Géza direktor nyitotta meg, köz
reműködött Vitéz László színművész. Dulity Tibor meghívón szereplő gondola
taiból idézzük a következőket: „Egyfajta vallomás ez a kamara-kiállítás a szín
házról, a színészekről, akik maszkot öltenek magukra, belebújnak a megírt 
színpadi figurába, hogy közel hozzák a néző számára az érző, gondolkodó, cse
lekvő embert, aki nem csupán jó, de olykor rossz is, mert az ember nemcsak jó, 
nemcsak rossz, nemcsak szép, nemcsak rút, egyszerűen csak ember.44

Cirókáék Caracasba mentek

Peru Bcp.Cfti

Két éve volt a Ciróka Bábszínházban „Az 
árnyak színháza44 című bábelőadás bem uta
tója. A közelm últban  T orinóban és 
Osztravában a nem zetközi fesztiválokon a 
két női szereplő, Badacsonyi Angéla és 
M ajoros Ágnes tizenkettőre növelte az ez
zel az előadással eddig elnyert díjak szá
mát. Kiszely Ágnes igazgató örömmel tájé
koztatta lapunkat arról, hogy ezzel az elő
adással nyertek m eghívást most, decem ber 
elején  egy venezuela i fesz tivá lra  
Caracasba, ahol spanyolul fogják a darabot 
előadni. Tizenöt ország húsz színházát hív
ta m eg a zsűri, ahova Éurópából hét ország 
bábosai készülnek. Közvetlenül az indulást 
megelőző napokban tartották újabb nagysi
kerű bem utatójukat „M ese a kutyusról és 
cicusról44 címmel.

A z ú tró l ré sz le te se n  is b eszá m o lu n k .

Kutyus és Cicus egy házban élnek, barátok. Számos mulatságos kaland megesett 
már velük, amelyek közül hármat el is mesélünk. Elsőként megtudhatjátok, hogyan 
sütöttek közösen egy nagy születésnapi-névnapi tortát, amibe nem csak tej, de még 
kolbász is került (juj!) Utána végignézhetitek, hogyan takarítják fel a nagy sütés- 
főzés után a konyhát azzal a szappannal, amit Kutyus tévedésből lenyelt! (jaj!) Vé
gül pedig színházat fognak játszani, ahol ők maguk lesznek az előadás szereplői, 
(hűha) Jó szórakozást! Josef Capek magyarul is megjelent kedves történeteit 
Boráros Szilárd tervezésében, Bartel Kiss Rite állította színpadra.
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VÉTKEK, BŰNÖK, BÜNTETÉSEK 
Levéltárosok IV. tudományos konferenciája
A M agyar Tudomány Napján, novem ber 3-án rendezte meg a Bács-Kiskun M e

gyei Ö nkorm ányzat Levéltára IV. Tudományos K onferenciáját a Katona József 
Könyvtár előadótermében.

Dr. Szabó Attila levéltár-igazgató bevezetőjében ismertette, hogy 2003-ban a 
konferencia előadásai az igazságszolgáltatás területéhez kötődnek, mivel a levéltár 
történészei ezzel a tém aválasztással kívánnak adózni Deák Ferenc születésének 
200. évfordulóján a jogtudós állam férfi emléknek, aki az 1867-es kiegyezés m eg
terem tése mellett kora büntető- és a polgári törvényeinek létrehozásában is m egha
tározó szerepet vállalt.

A tanácskozást felkért előadóként, az igazságszolgáltatás megyei feladatainak a 
megoldásában részt vállaló dr. Nánási László megyei főügyész és dr. Bodóczky  
László megyei bírósági elnök előadásai vezették be. A m agyarországi ügyészségi 
szervezet vázlatos történetét a kezdetektől 1953-ig ism erhettük meg, és a magyar- 
országi ítélőtáblái rendszer m űködéséről, újjászervezéséről tájékozódhattunk.

Ezt követően a levéltár történészei, az igazságszolgáltatási gyakorlat változásait 
ism ertették előadásaikban a XVII. századtól napjainkig. Dr. Iványosi Szabó Tibor 
ny. levéltár-igazgató, a hódoltság idején a fogott bírák ítélkezési gyakorlatáról, dr. 
Szabó Attila levéltár-igazgató, a falusi és m ezővárosi büntető bíráskodás 1711- 
1848 közötti szakaszáról értekezett, Péterné Fehér M ária főlevéltáros az ön
kényuralom  idején Kecskem ét környékén élő betyárok életvitelét ismertette.

A közelm últ történelm éhez kapcsolódott Tánczos-Szabó Á gota levéltáros elő
adása, mely Bács-Kiskun megye területén 'az 1945-1948 között működő népbíró
ságok tevékenységét tárta fel. Ehhez társult dr. Tóth Ágnes, a MTA K isebbségku
tató Intézet igazgatóhelyettese elemző feldolgozású értekezése, m elyben a Bács- 
Kiskun megyében az 1956 után született bírósági ítéleteket ismertette, összehason
lító táblázatok és grafikonok alkalm azásával szem léletessé téve tényeket.

Az előadás sorozat dr. Négyessy László főügyészségi tanácsos felszólalásával, 
valam int az igazságszolgáltatás mai gyakorlatához kapcsolódó kérdések válasz
adásával zárult, a levéltárosok, jogászok és az érdeklődők körében.

D. K. M.

Rendőrruhák - múzeumból

Ülésezik a Közművelődési Tanács

Kevesen tudják, hogy - egy korábbi törvényi lehetőség alapján évek óta működik, rendszeresen összeül, és ha
tókörébe eső kulturális témákat, előterjesztéseket vélem ényez a városi Közművelődési Tanács. Tagjai elism ert in
tézm ényvezetők, fontos civil szervezetek és művészeti csoportok vezetői, akik főleg az önkorm ányzat kulturális 
bizottsága számára fogalm azzák meg javaslataikat. Legutóbbi ülésükön - képünkön, a TIT székházában - szintén 
élénk, tartalmas vita folyt. Bíznak benne, hogy a döntéshozók a jövőben jobban m egfogadják véleményüket.

A H. M. Honvéd K ulturális 
Szolgáltató Kht., ism ert nevén a 
Tisztiklub, a városi rendőrkapi
tányság, a Rendőrségi N yugdí
ja sok  B ács-K isk u n  M egyei 
Szervezete rendezésében „Ren
dőr egyenruhák és relikviák" 
cím m el a Tarnam érai Rendőr
ség-történeti M úzeum  anyagá
ból n y ílt k iá llítás, am elyet 
Kubicsek András alezredes, vá
rosi kapitány nyitott meg. Az el
ső tárlatvezetést Gulyás István 
nyugalm azott alezredes, a mú
zeum  igazgatója tartotta.

Kenyeres Dénes: Kecskemét és a hadak
Nagy érdeklődés mellett mutatta be a 

Városházán október 30-án dr. Jósa Iván 
Kenyeres Dénes nyugállományú honvéd 
alezredes, hadtörténész új könyvét.

A rendszerváltás óta hosszabb időnek 
kellett eltelnie, hogy egy reális megközelí
tésű történetszemlélet és történetírás új 
eredményei jelentkezhessenek, ugyanis a 
kutatómunka aprólékos, sok időt igényel. 
Szakmai alapkutatások szükségesek egy új 
szintézis kialakításához.

Első kísérlet Kecskemét hadtörténete fel
vázolására Kenyeres Dénes műve. A szer
ző ismerteti a legkorábbi legendákat, a tö
redékes Árpád, Anjou, Hunyadi, Jagelló 
kori források alapján megrajzolható képet, 
majd részletesebben elemzi a török hódolt
ság és a visszaszerző háborúk gazdagabb 
levéltári anyag alapján vizsgálható törté
netét. E gyáltalán csodának tekinthető, 
hogy a város talpon tudott maradni az 
1680-90-es évtizedben, mikor török, tatár, 
császári csapatok dúlták, sarcolták. Dicső
séges fejezet a Rákóczi-szabadságharc idő
szaka, a fejedelemhez csatlakozó város 
volt 1705 október végén Bottyán János tá
bornok dunántúli hadjárata kiindulópontja. 
A város nagy tragédiája az 1707-es rác be
törés és pusztítás.

Az 1711-1848 közötti Habsburg-biroda- 
lom törökök, poroszok, franciák elleni há
borúinak is részese volt a város katonaállí
tással és anyagi áldozatokkal egyaránt.

A szerző részletesen elemzi a magyar 
hadügy dicső fejezete, 1848-49 helyi vo
natkozásait. A város népfelkelők, nemzet
őrök ezreit küldte a délvidéki szerb felke
lés, majd Jellasics ellen. Kecskemét nagy
számú honvédet adott főleg a Károlyi hu
szárezredbe, de más egységekbe is, anyagi 
eszközökkel támogatta a szabadságharcot, 
ezért Haynau sarcot vetett ki rá. Kecske
métieknek részt kellett vállalni az önkény
uralmi kor háborúiból is.

A  magyar államiság, hadügy zenitjének 
tekinthető 1867-1914 közötti időszakban 
épültek fel a város nagy kaszárnyái (Ru
dolf-, Erzsébet-, Ferenc József-, lovassági 
laktanya), a 38-as közös M ollináry és a 29. 
népfelkelő ezred és más egységek számára. 
Innen indultak 1914 nyarán a világháború
ba, világszerte tiszteletet és elismerést sze
rezve. Fantáziát mozgató, a város építész
történetéhez kapcsolható laktanyaépítések, 
erődítések vizsgálata, kezdve a Kecskemé
tet a késői középkorban körülvevő sövény
től és kapuitól, a XVIII.-XIX. század na
gyobb építkezéséig (Serház, Óbester-ház, 
Czollner-téri lovarda), majd egészen a m o
dem  városképet formáló nagy monarchia
beli kaszárnyákig.

Nehéz letenni ezt a kiterjedt tudományos 
apparátusra épített, ugyanakkor mégis ol
vasmányos könyvet. Az olvasó önkéntelen 
kérdése: mikor jön  a folytatás?

Károlyfalvi József

Mi(ly)ért?
Mióta rendszeres olvasója vagyok a 

közgyűlési előterjesztéseknek, látom, 
hogy a helyesírás és a stilisztika nem 
erőssége a hivatalnokoknak. Jó, nem 
kell itt esszéket írni vagy költeménye
ket szerezni, nem is a szép magyar 
nyelv ápolása a lo feladatuk, de mégis. 
Legalább az alapvető nyelvtani szabá
lyokat betarthatnák.

Azt már egészen megszoktam, hogy 
az előterjesztésekben soha senki nem 
csinál semmit, minden történésre vagy 
cselekvésre csak „sor kerül". Nem ide
gesít már, hogy a tömörség az irodák
ban bűn: egy szó helyett három kell a 
szerzőnek, így lesz például az őrkutyá
ból őrzési feladatokat ellátó kutya. 
Újabban terjed a nagybetű. Ennyire 
tiszteli a munkahelyét, jól van, írja 
nagybetűvel, hogy költségvetési vagy 
akármilyen osztály. De vajon mért kell 
így írni a szövegben, hogy Miniszter 
Ur, Igazgató Úr, Polgármester Úr, Mi
fene Úr?! Megszólítás esetében, a levél 
elején, ott igen, egyébként csak egy úr 
van, akit megillet a nagy ú.

Túltettem én már magam ezen, meg 
a hivatali bikkfanyelven. De amit egy 
novemberi előterjesztésben olvastam, 
az kissé mégis felzaklatott Idézem: 
„...amelyben felsorolásra kerül, hogy 
kéréseink milyért nem szerepelnek a 
tervben." Ez csúcs, ahogy mondani 
szokás. Láttam már ezt a szerencsétlen 
miért szót jével írva, de pontossal, egy 
panaszos olvasói levélben, boldogult 
napilapos koromban. így, ly-al megrá- 
zóan különleges.

Az előterjesztést különben egy (jogi) 
doktor készítette és egy (jogi) doktor 
írta alá. Lehetetlen, hogy ne tudnák, ez 
így bődületes helyesírási hiba. De ak
kor mi(ly)ért hagyták benne?

Egy dologra tudok csak tippelni. Ezt 
az előterjesztést az se olvasta, aki meg- 
és aláírta.

-m-

Jegyzők értekezlete
A Bács-Kiskun M egyei K özigazgatá

si Hivatal vezetője által összehívott 
legutóbbi jegyzői értekezleten a közok
tatási törvény és a jövő évi költségvetés 
szerepelt napirenden. Dr. Szentirmai 
L ászló , az O ktatási M in isztérium  
tanügyigazgatási főosztályának vezető
je  a törvény m ódosításából adódó leg
fontosabb önkorm ányzati feladatokról 
tartott tájékoztatót. Dr. Jung Andrea, a 
B elügym in isztérium  önkorm ányzati 
gazdasági főosztályának munkatársa a 
2004. évi büdzsé helyhatóságokat érin
tő legfontosabb kérdéseiről szólt.

A Katona József Könyvtár decemberi programjából
A hónap műalkotása: Hallók Dénes: acoustica (digitális-montázs). M egtekinthető a 

könyvtár kávézóban. Kiállítás a helyism ereti gyűjtem ényben: A vadászat élménye 
egykor és ma. Katona József vadásznaplója, Ambrus Lajos festm ényei és dr. Koncz Ist
ván könyvei. D ecem ber 9. 19.00 óra: a K ecskem ét Jazz Orchestra évadzáró koncert
je  a könyvtár nagytermében. Belépőjegy: 500 forint. D ecem ber 11. 14.00 óra: Idősek 
akadém iája. Ünnepre készülve - mentális kérdések, Kiss János evangélikus lelkész 
előadása a nagyteremben. D ecem ber 13-20. A K ecskem éti Képzőm űvészeti Szabad
iskola éves tárlata. M egnyitja: M átrai Péter építész decem ber 13-án 17.00 órakor a 
nagyterem ben. D ecem ber 16. 17.00 óra: K arinthy M árton „Ördöggörcs" c. könyvé
nek bem utatója a könyvtári kávézóban. D ecem ber 18. 17.00 óra: dr. Szécsi Gábor „A 
kom m unikatív elm e“ cím ű könyvének bem utatója a könyvtári kávézóban.

Könyvbemutató - hírességekkel
D ecem ber 17-én, szerdán délután 16 órai kezdettel a Kodály Intézet

ben ism erkedhetnek meg az érdeklődők Heltai Nándor „És egyszer 
csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók... Egy országos 
vállalkozás város- és népzene-történeti háttérrel" című könyvével. A 
számos dokum entum ot is tartalmazó, 250 oldalas kötetet a megyei köz
gyűlés és a városi önkorm ányzat támogatásával a Kecskem éti Lapok 
Kft. adta ki. A szerző megpróbál válaszolni arra a kérdésre, hogy m iért 
éppen Bács-K iskun megye székhelyén rendezték meg a kiadványban 
felidézett 19 országos népzenei találkozót és a város miként felelt meg 
vállalásainak. A városi önkorm ányzat közrem űködésével szervezett 
könyvprem iert dr. Ittzés M ihály vezeti be, közrem űködik többek kö
zött Sebestyén M árta Kossuth-díjas énekművész, Pál István dudás-fu- 
rulyás, a népm űvészet mestere.

FELÚJÍTÁS ELŐTT
Időszaki kiállítások a Kecskeméti Képtárban

Még az idén megkezdődik a Kecskeméti Képtár felújítása. A nagyrészt 
2004-ben lezajló örvendetes esemény előtt e hónapban tekinthetőek meg 
utoljára a képtár állandó kiállításai (a felújítás után újra rendezésre kerülnek), 
így Nemes Marcell adománya (pl. Márffy, Czóbel, Rippl-Rónai, Vaszary), a 
Farkas-Glücks-hagyaték (pl. Mednyánszky, Nagy István, Egry, Farkas Ist
ván) és a Kecskeméti Művésztelep első korszakának darabjai (pl. Iványi 
Grünwald Béla, Perlrott Csaba Vilmos). E hónapban, a már korábban bezárt 
Tóth Menyhért életmű-kiállítást némileg pótolandó, néhány mű kiállításával 
igyekszünk tisztelegni a festő közelgő 100. születésnapjára. Reméljük, lesz 
rá lehetőség, hogy az országban sokak által várt monumentális Tóth Meny
hért jubileumi kiállításra (az épület összes szintjén és termében) - a felújítás
tól függően - még az emlékév keretében, 2004 végén sort keríthessünk. Ha 
sikerül a tervezett könyveket kiadni, s a konferenciát, illetve a csatlakozó 
egyéb eseményeinket is megvalósítani, akkor valóban az „év kiállítása" va
lósulhat meg Bács-Kiskun Megye legnagyobb és leghíresebb életműgyűjte
ményéből.

December 4-én nyílt meg két utolsó kiállításunk a felújítás előtt: a Blaise 
Simon életmű-adományát bemutató tárlat a Kecskeméti Képtár Pávás ter
mében. A  65 éves, Franciaországban élő magyar művésszel másodszor talál
kozhatunk a képtárban, ezúttal a gyűjteménynek felajánlott művek segítsé
gével szerény keresztmetszetet láthatunk a több évtizednyi, változatos és sok 
műfajú (zománc, grafika, plasztika) életműből. Blaise Simon kiállításához 
kapcsolódóan jelenik meg ifj. Gyergyádesz László művészettörténész két
nyelvű kismonográfiája a művészről. A kisméretű, 39 reprodukciót tartalma
zó könyv az első magyarul (és németül) megjelent összefoglaló a Móricz 
unoka fordulatos művészi pályájáról. A könyv a kiállítás ideje alatt fél áron, 
mindössze 300 forintért vehető meg a képtár pénztárában. A könyvet bemu
tatta dr. Mezei Ottó művészettörténész.

A könyvbemutató után nyitotta meg dr. Feledy Balázs művészeti író, a Vi
gadó Galéria igazgatója Tundó Klára fotográfus és Kovács Tamás László 
grafikus- és szobrászművész kiállítását a képtár földszinti termeiben. A szim
patikus fiatal ferencvárosi művészházaspár egy-egy alkotását már láthattuk 
az utóbbi években Kecskeméten a Fotográfiai Múzeum, illetve a Kecskemé
ti Képtár csoportos tárlatain, azonban ezúttal egyéni kiállítással jelentkeznek, 
egyfajta vizuális beszámolót tartva munkásságuk jelenleg is tartó korszaká
ról. „Egy házaspár együtt küzd az idővel. Tamás vonalakba záija, Klára a 
fény rabságába ejti, egymásnak vetik hátukat, és rámosolyognak a halhatat
lanságra. A falakról a keretek közül halk kuncogás hallatszik." (dr. 
Makovényi Ferenc építészmérnök „kommentálja").

Nyitva tartás: hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 10-17, vasárnap 13 
óra 30 perctől 17 óráig. December 24-26 között és 31-én zárva!



GYERMEKVEDELEM A GYÁMHIVATALOKBAN

Készítette: Bognár Ágnes (Kecskeméti Fotókör)

Tíz éves jubileum - tárlattal
A Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola Képző- és Iparművészeti Ta

gozata idén tíz éves. A kezdem ényezők annak idején úgy gondolták, hogy a vá
ros művészeti élete és az itt m űködő művészeti műhelyek, valam int a szülői és 
tanulói igények indokolttá teszik egy ilyen tagozat működését. Lépésről-lépés- 
re alakultak ki a képzés tárgyi-, tartalmi- és személyi feltételei. M ost m ár el
mondható, hogy a Kodály nevéhez fűződő színvonalas ének-zenei oktatáshoz 
felnő a képző- és iparm űvészeti képzés is. Avatott m űvésztanárok révén az or
szág régebbi, nagyobb hagyom ányú, hasonló intézm ényeit jóval m egelőzve ju t
nak be felsőoktatási intézm ényekbe végzős tanulóik, és az elsők közül ma már 
többen külföldön vagy itthon váltak ism ertté és elismertté. Erről is beszélt m eg
nyitójában Kriskó János tanár (képünkön), ösztönözve egyúttal a város veze
tésének akár ösztöndíjakban is megnyilvánuló nagyobb odafigyelését.

Jöttek, láttak - fotóztak
A M agyar Fotográfiai M úzeumban „Akik idejöttek ...2 . Fotóhungarikák" 

címm el kiállítás nyílik december 15-én délután öt órakor. A fotótárlat a „M a
gyarország a külföldről jött fotográfusok kamerája előtt“ című kiállítás-so
rozat m ásodik része. Amikor a M agyar Fotográfiai M úzeum számbavette, 
hogy a magyarországi és az emigráns m agyar fényképészeken kívül van-e, 
lehet-e egyéb forrásunk az ország (fény)képének m egrajzolásához - írja Kin
cses Károly igazgató a meghívóban -, arra jutottunk, hogy a fényképezés 165 
éves története alatt soha nem történt még kísérlet arra, hogy összegyűjtse 
bárki is azt a rengeteg információt, képet, amit láttak, amit magukkal vittek, 
amit m egm utattak rólunk azok a fényképészek, akik hosszabb-rövidebb időt 
töltöttek Magyarországon.

E gyűjtőmunka eredményét láthatja a közönség február 1-ig a múzeumban.

Közlemény az AIDS világnapján
Az AIDS világnapján, decem ber 1-jén a Fiatal Baloldal-Ifjú Szocialisták 

szervezete az Astoriánál anonim AIDS-szűréssel, ingyenes óvszer és tájé
koztató kiadvány osztásával hívta fel a figyelm et a betegség m egelőzésének 
fontosságára. Célunk, hogy minél több fiatal jusson inform ációhoz, segít
séghez. A kciónk az évek óta tartó, családi életre nevelés, tudatos egészség- 
védelem  és családtervezés érdekében folytatott m unkákhoz kapcsolódik. 
Feladatunknak tekintjük, hogy m inden lehetséges eszközzel tám ogassuk a 
fiatalok felvilágosítását. Hisszük, hogy a fiataloknak szükségük van kortár
saik példam utatására, a kortársak között kialakuló bizalm as beszélgetések
re.

A Fiatal Baloldal-Iljú Szocialisták a délután folyam án dr. Ú jhelyi Eszter, 
a Nemzeti AIDS-bizottság titkára, dr. Bánhegyi Dénes, a Szent László K ór
ház főorvosa és dr. Gálné Szendi Katalin, a szervezet tanácsadója segítsé
gével 50 AIDS-szűrővizsgálatot végzett el térítésm entesen. Több m int 1500 
ingyenes óvszert és tájékoztató kiadványt osztottunk szét a fiatalok között.

A Fiatal Baloldal-Ifjú Szocialisták felkérik a M agyar Szocialista Párt 
Frakciójának Ifjúsági M unkacsoportját: tegyenek meg m indent annak érde
kében, hogy közintézm ények, szórakozóhelyek és bevásárlóközpontok 
mosdóiban legyen kötelező óvszer-autom aták elhelyezése, azaz biztosítsák 
a diszkrét és bárm ikor elérhető óvszervásárlás lehetőségét mindenki szám á
ra. A mai napon az M SZP Frakciója Ifjúsági M unkacsoportjának tagjai az 
AIDS elleni küzdelem  nem zetközi jelképét, piros szalagot viselték a Parla
mentben.

Fiatal Baloldal-Ifjú Szocialisták

A gyermekvédelmi törvény 1997 óta 
nem csak lehetőségként, de kötelesség
ként is előírja a gyermekekkel bármi
lyen módon kapcsolatba kerülő szak
emberek és magánszemélyek számára a 
bejelentés kötelezettségét minden olyan 
esetben, amikor környezetükben gyer
mek veszélyeztetettségének gyanúja 
merül fel. Egyre több kérdés fogalma
zódik meg a gyakorlati kivitelezés mód
jára vonatkozóan. Hol is lehet, illetve 
hol kell ilyen esetekben bejelentést ten
ni? Mi történik ezt követően? Mikor 
van szükség hatósági beavatkozásra? 
Mivel az említett időpont jogszabályi 
változásai szervezeti változáso
kat is magukkal hoztak, egészen 
pontosan hová is tartoznak ezek 
az ügyek? Amennyiben a helyi 
eseteket a települési önkormány
zatokon tevékenykedő gyámhi
vatalok látják el, milyen ügyek 
tartoznak a megyei gyámhivata
lok hatáskörébe? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekkel kerestem 
meg Vörösné dr. Fodor Zsu
zsannát, a Bács-Kiskun Megyei 
Közigazgatási Hivatal Gyámhi
vatalának vezetőjét.

- Az utolsó kérdés m egvála
szolásával kezdeném. Gyámhi
vatalunk szakmai szempontból a 
közigazgatási hivatal önálló szervezeti 
egysége, az Egészségügyi-, Szociális és 
Családügyi M inisztérium  közvetlen 
szakmai felügyelete alá tartozik. M in
den városban működik városi gyámhi
vatal, illetve gyámhivatali ügyintéző, 
melyek a polgármesteri hivatal szerve
zeti keretén belül önálló hatáskört gya
korolnak. Ezen kívül elsőfokú gyám ha
tósági jogkört látnak el a települési ön- 
kormányzatok jegyzői is. A  jegyzők és 
a gyámhivatalok között a hatáskörmeg
osztás elve az volt, hogy a jegyzőknél 
azok az egyszerűbben kivitelezhető 
ügyek maradjanak, amelyek azonnali 
intézkedést, illetve helyismeretet kí
vánnak. A városi gyámhivatalhoz a na
gyobb szakértelmet kívánó, ritkábban 
előforduló, bonyolultabb ügyek kerül
tek, illetőleg azok, melyek elbírálásá
nak jó t tesz, ha a lakókörnyezettől távo
labb történik felőle döntés. A megyé
ben ennek m egfelelően  18 városi 
gyámhivatal működik, és természete
sen a 118 település mindegyikén van 
jegyzői hatáskört ellátó előadó.

A  megyei gyámhivatalnak négy fő 
feladata van. Mi b íráljuk  el az 
elsőfokon hozott határozatok elleni fel
lebbezéseket. Mi engedélyezzük a 
bentlakásos gyermekvédelmi intézmé
nyek, a gyermekotthonok és lakásott
honok működését. Ezeken kívül négy 
évente valamennyi gyámhatóság szak
mai munkáját az adott helyszínen ellen
őrizzük, egyúttal a helyi önkormány
zatok gyermekvédelmi ellátó rendsze
rének m űködését' is m egvizsgáljuk 
szakmai szempontból. Korábban hoz
zánk tartoztak a fiatalkorúak pártfogó 
felügyelői. Ez év július elsejétől ők az 
Igazságügyi M inisztérium  irányítása 
alá tartozó önálló szervezetben folytat
ják  munkájukat. E vonatkozásban még
is adódott újabb feladatunk: a gyermek- 
és ifjúságvédelmi koordinátorok m un
kába állítása. K onkrét feladatkörük 
még most van kialakulóban, keressük a 
formáit a társszervezetekkel való mind 
hatékonyabb együttm űködésnek. Jó 
kapcsolatunk alakult ki például a város 
bűnmegelőzési bizottságával, s a városi 
rendőrkapitányság áldozatvédelmi iro
dájával, ahol a megyei gyámhivatal ko
ordinátorai fogadóórát is fognak tarta
ni.

Hová fordulhatunk, ha környeze
tünkben veszélyeztetettnek tűnő gyer
mek él?

Az önkormányzatok ellátó hálózatán 
belül a gyermekvédelem külön rend
szert alkot, melynek egyik eleme a ha
tósági tevékenység, a másik a szolgál
tatás. Utóbbi azt jelenti, hogy az 1997- 
es gyermekvédelmi törvény valameny- 
nyi települési önkormányzatnak kötele

ző feladatává tette a gyerm ekjóléti 
alapintézm ények működtetését. M e
gyénkben ez 100%-osan meg is való
sult. A gyermekjóléti szolgálatok fel
adata, hogy figyeljék a veszélyeztetett 
családokat, s amennyiben szükséges, 
családgondozással segítsék a gyerme
keket. Mindezek érdekében működik 
jelzőrendszer, melynek tagjai a védőnő, 
a gyermekorvos, a pedagógus, az óvó
nő és mindenki más, aki kapcsolatba 
kerül a gyermekkel. Ezen kör tagjainak 
elsődleges, törvényben meghatározott 
kötelessége, hogy jelzéssel éljenek a 
gyermekjóléti szolgálatoknál abban az 

esetben, ha környeze
tükben egy gyermek ve
szélyeztetettségét észle
lik, illetve, ha ennek 
gyanúja merül fel. Maga 
a szolgálat nem végez 
hatósági feladatokat, ám 
am ennyiben a család- 
gondozó a szociális 
munka eszközeivel nem 
tud eredm ényt elérni, 
akkor a szolgálat köte
lessége további hatósági 
eljárást kezdeményezni.

Minden bizonnyal 
csak a bejelentett ese
tekben remélhető haté

kony közreműködés a veszélyeztetett 
gyermekek érdekében. Vajon kontrol
lálható-e az, hogy milyen eredményes
séggel működik az említett jelzőrend
szer?

A jelzőrendszer működésének ellen
őrzése is a mi feladatunk, amire a szo
kásos négyévenkénti felülvizsgálatok 
során mindenképpen sor kerül, de ter
mészetesen ennél gyakrabban gyűjtünk 
erre vonatkozóan információkat. A m i
nél hatékonyabb működés hogyanjára 
minden megyében a módszertani gyer
mekjóléti szolgálattól kérhetnek taná
csot a gyerm ekvédelem ben érintett

csak a gyermek családból való kieme
lése. Em bert próbáló feladat ennek 
megítélése, ezért minden esetben kiter
jedt bizonyítási eljárásnak kell ezt a lé
pést megelőznie. Ebben az esetben for
dulhat elő az, hogy hosszabb idő alatt 
születik meg a végső döntés. Természe
tesen van olyan szituáció, amikor a 
gyerm ek súlyos veszélyeztetettsége 
azonnal intézkedést, az úgynevezett 
ideiglenes elhelyezést teszi szükséges
sé. Ezzel a jogkörrel minden gyám ha
tóság - tehát a jegyző és a városi gyám
hivatal is - rendelkezik. Az utóbbi két 
évben a hatósági beavatkozást igénylő 
ügyeken belül főként az ún. kapcsolat- 
tartási ügyek száma nőtt. A mi felada
tunk ugyanis a válást követően a szülő 
- gyermek, illetve nagyszülő - gyermek 
határozatban szabályozott kapcsolattar
tásának végrehajtását elrendelni, eset
leg újraszabályozni. Ezekkel az ügyek
kel kapcsolatban terjedt el a köztudat
ban az, hogy a sérelmet szenvedett fél 
bejelentései nagyon hosszú ideig elbí
rálatlanok maradnak. Ez az információ 
eljutott a m inisztérium ba is, éppen 
ezért - épp az elmúlt hónapok legfonto
sabb célfeladataként - vizsgálatot foly
tattunk a kapcsolattartás-végrehajtási 
ügyekben az ügyintézési határidők fel
mérésére. Ennek során megállapítot
tuk, hogy két év viszonylatában m ind
össze három olyan ügy volt a megyé
ben, amelynél határidő-túllépés történt, 
s ezek is a szülői együttműködés hiá
nyára, a több soron kezdeményezett ha
tósági eljárások lefolytatására voltak 
visszavezethetők.

A 1997-es törvény meghozatala előtti 
időkhöz képest mennyiben változott a 
gyermekek helyzete?

A hivatalos statisztika szerint nem 
nőtt az országban a veszélyeztetett 
gyermekek száma. Ez egyértelműen a 
törvénymódosítások javára írható, m e
lyek voltaképpen alapjaiban, egész

Az anyaotthonban is készülnek a karácsonyra

szakemberek. Ez Bács-Kiskun megyé
ben a kiskunfélegyházi Kapocs Gyer
mekjóléti Segítő Szolgálat. Ok azok, 
akik bizonyos rendszerességgel m ód
szertani továbbképzéseket is tartanak 
úgy megyei szinten, mint kisebb régi
ókban, esetleg kifejezetten azoknak a 
k istelepüléseknek  a szám ára, ahol 
egyetlen személy esetleg részmunka- 
időben lát gyermekjóléti szolgálati fel
adatokat.

Milyen gyakran fordul elő, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat hatósági intéz
kedést kénytelen igénybe venni? 
Mennyiben fed i a valóságot az a véle
kedés, hogy a gyámügyi eljárások még 
mindig nagyon hosszú időt vesznek 
igénybe, s ez esetleg a veszélyeztetett 
gyermek hathatós segítését is hátrál
tatja?

A hatósági munkát lényegesen csök
kentette az a törekvés, amit a törvény 
úgy fogalmaz, hogy a gyermekvédelem 
szolgáltató tevékenységének elsősor
ban a családban történő nevelkedést 
kell elősegítenie. A legvégső eset lehet

szemléletében változtatták meg a gyer
mekvédelmi munkát. Kevés szót ejtet
tünk eddig a szakellátó rendszerről, 
ahol szintén az egész intézményhálózat 

.em berközpontúbbá, családközpontú- 
bbá vált. M a már 8-12 fős lakóottho
nokban, igazi családi házakban laknak 
a gyerekek, míg régen 200-300 fős kas
télyokba, laktanyákba, szem élytelen 
módon, szinte megőrzés jelleggel he
lyezték el a hasonló sorsú gyerekeket. 
M ost már ezek a kis létszámú lakásott
honok egészen másfajta ellátást tudnak 
biztosítani még ezeknek a nehéz sorsú 
gyerekeknek is, akik valamilyen súlyos 
veszélyhelyzet miatt kerültek ki a csa
ládjukból. Én jövőt látok ebben a gyer
mekvédelmi rendszerben, mert az eddi
gi tapasztalatok egyértelműen bebizo
nyították, hogy mind az igazgatási 
rendszer, mind pedig a szolgáltató és a 
szakellátó rendszer átalakítása jó  irány
ban mozdította előre a veszélyeztetett
nek minősülő gyermekek ügyeit, sor
sát.

-kada-
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A Bács-Kiskun M egyei Kereskedelm i- és Iparkam ara, valam int Kiss And
rás neves kecskem éti fotográfus szervezésében a kamara földszinti kiállító- 
termében „Nem zetközi kortárs fotóm űvészeti kiállítás44 nyílt, am elyet Győ
ri Lajos, a M agyar Fotóm űvészeti A lkotócsoportok Országos Szövetségé
nek elnöke nyitott meg. A fotográfusok országos találkozójával egybekötött 
kiállításra minden alkotó csak egy művel pályázhatott. A jövőben évente 
szeretnék m egism ételni a kiállítást, am elyen  eg y é b k én t id én  szép  szá m 
m al sz er ep e ltek  a m a r o sv á sá r h e ly i fo tó k ö r  ta g ja in a k  a lk o tá sa i is.

Apostolkodás havi 9 pengő fixen
(Részlet Lakatos Vince: Krónika a 
kun pusztákról című könyvéből)

A Dán Kulturális Intézet adott helyt a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság he
lyi csoportja által Szendrey Júlia születé
sének 185. és halálának 135. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállításra, ame
lyen a Szendrey Júlia által fordított An
dersen mesékhez készített illusztrációs

A köztünk élő

verseny eredményhirdetésére is sor ke
rült, ahol a zsűri elnök Szoboszlay Péter 
filmrendező értékelte a munkákat. 
Szendrey Júlia életéről és munkásságá
ról „Ki is volt valójában a feleségek 
felesége?44 címmel Kerényi Ferenc iroda
lomtörténész tartott érdekes előadást

Katona József

Uj menet...
Kohajda László, a megyei pedagógi

ai intézet igazgatója első fokon pert 
nyert a Bács-Kiskun Megyei Ónkor
mányzattal szemben. Mint ismeretes, 
az igazgatót a pomófelvételeket tartal
mazó CD-ék miatt fegyelmi büntetés
ben részesítette a megyei közgyűlés, 
igazgatói megbízását pedig visszavon
ták. Kohajda László munkaügyi bíró
sághoz fordult, amely most megállapí
totta, hogy a fegyelmi eljárás során 
több szabálytalanság is történt.

Az ítélet szerint jogellenesen vonta 
vissza a közgyűlés Kohajda László 
igazgatói megbízását, ezért tizenöt na
pon belül vissza kell helyezni állásába. 
A bíróság mintegy negyed millió fo
rint elmaradt vezetői pótlékot is meg
ítélt az igazgatónak. Az ítélet érdem
ben nem foglalkozik azzal, felelős-e 
Kohajda László azért, hogy öt pornó
kép került fel valahogyan az intézetet 
bemutató CD-ékre, amelyeket hatszáz 
megyei iskolának és óvodának küld
tek el.

Szabó Károly megyei alelnök sze
rint a történet már régóta nem arról 
szól: felelős-e egy vezető azért, hogy 
az intézményében ilyen eset előfordul
hat. Kohajda Lászlót egy korábbi ítélet 
alapján visszahelyezték hivatalába. A 
jóhírű intézmény munkáját most a jo
gi és politikai csűrés-csavarás zavaija. 
Az írásos ítéletet még nem látták, de 
vélhetően fellebbezni fognak.

Leviczky Cirill, a Fidesz megyei vá
lasztmányának elnöke az ítélet kihir
detését követően sajtótájékoztatót tar
tott, amelyen hangsúlyozta: az ügynek 
kizárólag politikai vetületével kíván 
foglalkozni. Elmondta, nyilvánvaló
nak tartják, hogy a megyeházán hata
lomra jutott MSZP-SZDSZ-es koalí
ció likvidálni akaija a Fidesz által kine
vezett intézményvezetőket. A pedagó
giai intézetben példátlanul átfogó 
pénzügyi vizsgálatot indítottak, sőt, 
volt olyan elképzelés, hogy megszün
tetik. Ilyen körülmények között pattant 
ki a CD-ügy, ami, Leviczky Cirill sze
rint jó ürügy volt a szocialistáknak 
Kohajda László eltávolítására.

A választmány elnöke kijelentette: 
felszólítja a szocialista, szabaddemok
rata koalíciót, hogy vegyék el a kezü
ket egyes megyei intézményektől, és 
hagyják dolgozni az alkalmazottakat, 
akik már nem is mernek fideszes kép
viselővel szóba állni. Leviczky Cirill 
nem részletezte, melyek ezek az intéz
mények, ugyanazok-e, amelyekben a 
2002-es választások előtt a szocialista 
képviselőkkel nem mertek szóba ele
gyedni a dolgozók.

-m-

SZELÍD SZAVAKKAL. 
Ezzel a cím m el jelent m eg Antalfy 
István  legújabb  verseskötete, 
am elyet biztosan szívesen forgat
nak majd a szelídhangú lírát ked
velő  verso lvasók . A versekh ez  
m éltóan  szép illu sztrációk at  
Kürthy Sándor készítette.

Kolléganőm  azt mondja: 
M egkérdeztem  szüléim ét, m ikor

volt legszebb az élet. Azt válaszol
ták, hogy a Horthy-érában. 
Kérem, hogy nosztalgiázzunk  

egy kicsit...fJ szerk.)

- Régi fájdalmunk - m ondja dr. Ko
vács Vilmos főjegyző -, hogy nincs 
hatósági orvosunk . A szom szédos 
Prónayfalvának és Bócsának, vagyis 
közel 8000 em bernek van egy közös 
közösségi orvosa. Ez a sok em ber 48 
ezer kataszteri hold kiterjedésű tanya
világban van szétszórva, s a körorvos 
P rónayfa lván  lakik. B ocsa évente 
1700 pengővel járul hozzá a körorvosi 
állás költségvetéséhez, de, hasznát alig 
látja. Hetenként egyszer jön  el ide, a 
községházára. Itt van 9 órától 11 órá
ig. N em  sokat ér az. Csak az a pár m ű
szer áll rendelkezésre, amit a táskájá
ban hozhat. Komolyabb vizsgálatról 
itt szó sem lehet.

Elmondja a főjegyző, hogy másfél 
éve letelepült a pusztán egy m agánor
vos, dr. M üller Sándor. Azt hitték, pár 
hét alatt megunja, megszökik. M ég itt 
van. De csak a rem énység tartja. Az a 
reménység, hogy kinevezik községi 
orvosnak. Az elöljáróság ugyanis ezért 
harcol. Egyelőre reménytelenül. A fő
jegyző eseteket sorol föl, hogy a derék 
M üller doktor hány em ber életét m en
tette m ár meg, m ióta Bócsán van. 
Baleseteket, am ikor a sérült feltétlenül 
elvérzett volna, ha a 15 kilom éterre 
eső legközelebbi faluba, Soltvadkertre 
kellett volna vinni. Elmondja, hogy 
M üller doktor letelepedése előtt, 1935 
nyarán, egy hónap alatt 22 csecsemő 
halt meg vérhasban. M ost alig van 
gyermekhalálozás. A község ilyen és 
hasonló érvekkel kéri, hogy a körorvo
si szolgálatra adott 1700 pengőjét saját 
községi orvosi állás fenntartására for
díthassa. Az iratok azonban m ásfél év 
óta bolyonganak a m inisztérium ok
ban.

A községházától kilom éternyire kicsi 
nádas tanya szom orkodik a temető 
mellett. Az az orvos lakása és rendelő
je.

M üller doktor m ost éppen két bá
rányt legeltet a tem etőárokban és ki
csit szomorúan kezdi a beszédet, am i
kor arról vallatom, hogyan ju to tt eszé
be Bócsára jönni?

- Az újságból olvastam az orvosi 
névsor adatait - mondja - Abból lát
tam, hogy mennyi m agyar község van, 
ahol egyáltalán nincs orvos. U gyanak
kor Budapesten sok az orvos. E lm en
tem  a Belügyminisztériumba, és ott 
m egtudtam, hogy a közel 4000 lakosú 
Bócsának nincs orvosa. írtam  a fő
jegyzőnek. A főjegyző megírta, hogy 
bizony nagy szükségük volna orvosra. 
Én lejöttem. M ikor Soltvadkertről ki
hozott a kocsi és m egállt egy tanya 
előtt a fuvarosom, mondván: ez a köz
ségháza, akkor bizony m egijedtem .

Vissza akartam fordulni. Aztán m eg
em bereltem magam: hiszen itt is em 
berek élnek! És maradtam. Kibéreltem 
ezt a tanyát, valam ennyire lakhatóvá 
tettem az egy szoba-konyhás épületet 
és lehoztam Budapestről a családo
mat. Azóta itt élünk.

- Szeretném hallani, hogyan?
- Bizony nehezen. Beteg van, csak fi

zetni nem tudnak. Nagyon sok itt a 
szegény ember. Eddig 900 betegem 
volt. Havi átlagban ötven. Jönnek 
ezek, szegények, fizetnének is, de nem 
bírnak. Csirkében, kukoricában tör- 
lesztgetnek, amit tudnak. Ezt a két bá
rányt is orvosi honorárium  fejében 
kaptam ...

Azt m ondja M üller doktor, engedélyt 
kért a vármegyétől, hogy kis kézi pati
kát tarthasson . Sem  itt, sem 
Prónayfalván nincs gyógyszertár. A 
kilenc filléres aszpirinért 30-35 kilo
métert kell gyalogolni Soltvadkertre 
meg vissza.

A bélhurut gyógyszere a ricinus. Ha 
a csecsemő megbetegszik, az orvos 
egy pengőért m egvizsgálja és megírja 
a receptet. A 20 fillér árú gyógyszerért 
azonban egy teljes napi m unkam ulasz
tással be kell gyalogolni S o ltvad
kertre. Ha fuvarossal hozzák ki, a 20 
filléres gyógyszernek 8 pengő 20 fil
lérre em elkedik az ára. Nem  szólva ar
ról, hogy a tanyai nép m indig csak az 
utolsó pillanatban hív orvost, m ikor 
már úgyis késő, a betegnek a gyógy
szerre még 8-10 órát kell várni.

Elmondta ezeket a bócsai m agánor
vos a várm egyéhez cím zett beadvá
nyában is. És a 11.751/1937 kig. szá
mú határozatban azt a választ kapta, 
hogy a kézi gyógyszertárat nem enge
délyezik. Bocsa lélekszáma, mondja a 
hivatalos írás, csak 3628 lélek, s a tu
lajdonképpeni község nem is létezik. 
Szánkon, O rgoványon, Jászszen t- 
lászlón, Soltvadkerten van gyógyszer- 
tár. N incs tehát szükség Bócsán kézi 
gyógyszertárra.

M üller doktor nem fűz a dologhoz 
kom m entárt, nem  panaszkodik  to 
vább, csak a tényeket mondja el. Csak 
a szája körül ül valami keserűség. Azt 
hiszem, M üller doktor zsidó. A várm e
gye alispánja pedig vitéz dr. Endre 
L ászló. A fajvédő , áz „ébredő  
m agyar“ . A M OVE vezér.

Szegény magyarság! Hát ilyen itt a 
faj védelem ...

M üller doktornak bizonyosan nincs 
ereje ahhoz, hogy a sárkány hét feje 
közül a leghatalmasabbal: a megyével 
is bírókra keljen. Itt van neki a sárkány 
hat feje, melyekkel naponta harcba 
száll: a távolság, a szegénység, a tu
datlanság, a babona, a kuruzslók, meg 
a homoki nép sajátos közvéleménye.

(A szerző /1907-78/ filmrendező, a két 
világháború között Kiskunhalason újság
író. Szociográfiai írásai először1988-ban 
jelentek meg kötetben összegyűjtve Kecs
keméten, a Bács-Kiskun megyei Tanács 
kiadásában.)

Városunk neves szülötte, 
Katona József drámaíró 
tiszteletére évente megren
dezik a Katona Napokat 
Idén is gazdag rendezvény- 
sorozatot szervezett a tucat
nyi együttműködő intéz
mény, köztük természete
sen a Katona József nevét 
viselők is. Valamennyiről 
nincs módunk részletesen 
tudósítani, azonban a mel
lékelt képes beszámolóval 
szeretnénk hozzájárulni a 
megemlékezések hangula
tának felidézéséhez.

Császár Cirill iskolaigazgató koszorúz

Katonás öregdiákok találkozója. A  Katona József 
Gimnázium Alapítványának ezüst emlékplakettjét 
dr. Király László György elnök adta át dr. Ballagi P. 
András Svédországban élő biokémikusnak, valamint 
dr. Baranyi Józsefnek, aki Angliában matematikus. 
Mindketten 1975-ben érettségiztek.

Ebben az évben a Katona József 
díjat dr. Orosz László irodalom- 
történésznek ítélte oda a KJT. 
Bahget Iszkander fotóján a tanár 
úr és felesége látható a díjátadás 
ünnepélyes percei után.

A K atona József Em lékházban (az ün
nepelt bútorai között) Vígh Tamás szob
rászm űvész és H eltai Nándor. Jobbra dr. 
H eltai G yöngyi színháztörténész.

I l o n k a  n e m  l e s z  b e t e g
Nyugdíjba vonulásáig negyven

négyszer állhatott egy-egy osztály
nyi kisgyerm ek m ellett a tanévnyi
tón. Tíz évig tanyai gyerekeket ta
n íto tt - „ez vo lt a legszebb  
feladatom  “ m ajd a városszéli is
kolában folytatta.

- Nem vágytam belvárosi, autó
val hozott-vitt gyerekek közé, hív
tak is, de én maradtam. Imádtam  
a hivatásom, de az egészségem  
lassan elkopott... Tisztességgel el
búcsúztam. M égis nehéz volt meg
szokni a szabadságot.

Rosszul aludtam, fá jt  a hátam, a 
kezem m eg zsibbadt. Elmentem a 
kedves, fia ta l háziorvosomhoz, il
lőn bem utatkoztam , m ert m ég  
nem jártam  nála. Hallod! Felírt 
vagy ötféle gyógyszert, k i is váltot
tam, elég sokba került. Aztán visz- 
szamentem, m ert a doktorom azt

mondta, két hét múltán látni akar.
D erékig vetkezve álltam, sóhaj

toztam, ahogy kérte, am ikor kivá
gódott az ajtó, és berobogott egy 
fia ta l férfi. Táskáját ledobta, su
tyorgo tt az én orvosom m al, 
nevetgéltek... En m eg ott álltam, 
magam elé  kapott kezekkel. Kis 
csom agot hagyott ott a fia ta l férfi, 
és elviharzott.

Szépen felöltöztem , és szom orú
an hagytam ott a rendelést. A z asz- 
szisztensnő utánam jö tt, mondta, 
hogy orvoslátogató volt a férfi, ho
zott újfajta gyógyszereket, am iből 
lehet, hogy én is kapok m ajd ...

Nem váltottam ki a fe lír t gyógy
szereket. Gondoltam, ha igazán 
fá j  m ajd valamim, újból elmegyek.

E ltelt egy kerek esztendő. A kkor 
nagyon meghűltem. H ang nélkül 
kivártam a soromat, am ikor hár

m unkat behívott az asszisztensnő. 
Egy cseppnyi fü lkében együtt vet
kőztünk le, és már mehettem is az 
orvos elé. M egint kivágódott az aj
tó, és jö t t  egy m ásik nagytáskás f i 
atalember. Vártam néhány percig, 
érzékeltem is, hogy az én dokto
rom, m eg a táskás fé rfi ismerik  
egymást. A fejem  fö lö tt beszéltek a 
vakációról.

Halkan otthagytam őket. Lehet, 
hogy nem is vették észre ...

Elballagtam a patikába, vettem  
Algopyrint meg egy doboz kamil
lateát a kisboltban: Bizony, kikú
ráltam magamat.

Es eldöntöttem, hogy többé nem  
leszek beteg. Nem! Ha eshetősé
gem sincs arra, hogy a doktor 
nyugodtan megvizsgáljon, akkor 
többé nem leszek beteg!...

-s-



Lajosmizsén is 
bevált a 

tanyaprogram
A  reggeli dugók ellen Bűnmegelőzési kiállítás

óságon ren-Hagyom ányosan, sok résztvevővel, a m egyei rendőr-főkapitánys 
deztek m eg az idei, bűnm egelőzési eszközöket bem utató kiállítást

KÖD, ENYHE KANYAR ÉS...

A tanyavilág biztonságáért elneve
zéssel bűnmegelőzési programot indí
tott el tavaly a Belügyminisztérium 
Kecskemét körzetében hét településen. 
Valószínűleg a szervezőket is m eglep
te az eredmény: egy év alatt hetven 
százalékkal csökkent a területen a bűn- 
cselekmények száma. A sikeren fel
buzdulva további települések is kérték 
a minisztérium támogatását hasonló 
program indításához.

A Lajosmizse és Térsége Bűnm eg
előzési és Közbiztonsági Társulás ta
nyavédelmi program ja idén januárban 
indult, és decem ber végéiig tart. A tár
sulás tagjai Lajosmizse mellett Kerek
egyháza, L adánybene, F első lajos, 
Kunbaracs és Fülöpháza. A negyven
kétezer hektárnyi területen huszonkét- 
ezer ember él, a kiterjedt tanyavilág
ban több m int háromezer tanya találha
tó.

A programot két nyugalmazott rendőr 
alezredes koordinálta, Egyházi And
rás és Varga Pál. Személyesen keres
tek fel minden tanyai lakost, felvették 
a kapcsolatot a körzeti megbízottakkal, 
polgárőr-egyesületekkel, mezei őrszol
gálattal, tulajdonképpen szinte min
denkivel, akit a bűnmegelőzésbe be
kapcsolhattak. A BM egy Lada Niva 
te rep járó t bocsáto tt rendelkezésre, 
em ellett fedezte a kocsi és két m obilte
lefon üzemeltetetési költségét, vala
m int a koordinátorok tiszteletdíját.

A program nagyon kedvező visszhan
got váltott ki, a tanyákon élők hálásan 
fogadták a kezdeményezést. Az állami 
és civil szervezetek, a tanyasi em berek 
lelkes együttműködésével a társulás si
keresen működött. A tanyán lakók sé
relmére elkövetett összes bűncselek
mény száma az előző évhez képest 
m integy harmadával, ezen belül a ta
nyabetöréseké negyven százalékkal 
csökkent. A programba bevont terüle
ten élet elleni bűncselekmény, em ber
ölés, súlyos testi sértés, rablás, garáz
daság nem történt.

A tanyavédelem, m int a bűnm egelő
zés egyik eszköze, akkor lehet igazán 
hatékony, ha nem kam pányszerűen, 
hanem folyam atosan működik. A foly
tatás az érintett településeken nem m ú
lik.

m.

A város közlekedési helyzetére  
leg ink áb b  a k aotik us, b izon yos  
pontokon már az elviselhetetlen jel
ző az igaz. K övetkező felvetésünk
kel - m elyet rem élhetően olvasóink  
révén újabbak is követnek majd - 
egy ilyen csom ópont ügyében te
szünk javaslatot. Olyat, am ely ta
lán anyagilag és közlekedés-szerve
zési szem pontból is vállalható, és 
összefüggésben van más útvonalak  
teherm entesítésével is. A „Budai - 
kapu" néven ism ert M átyás téri ke
reszteződésről van szó. Ezen belül a 
Vacsi közi városrészből a Kandó  
Szakközépiskola előtti Bethlen kör
úti sávokból az 5-ös út keresztező
dés utáni, körúti szakaszára vezető  
egyetlen sáv szűkös áteresztő ké
pessége m iatti dugók csökkentésé
ről. Sokan em iatt is választják pél

dául a Vacsi köz „hátsó kijáratát", 
a Ceglédi út felé, am ely csak sú
lyosbítja az ottani, egyébként is le
hetetlen állapotot. (Ez egyébként 
egy későbbi külön írás tém ája is le
het.) A m ellékelt rajzon látható, 
hogy két - érdem i zöld felületnek  
alig nevezhető - sziget egy sávnyi 
szélességű csonkításával, és néhány  
közvilágítási (jelzőlám pás) oszlop  
áthelyezésével a forgalom  jelentős 
gyorsítása lenne lehetséges. Ha az 
illetékesek közül látja és olvassa 
valaki, szívesen helyt adunk véle
m ényüknek.

Utóira}. Jó hírként hallottuk, hogy 
lakossági kezdeményezésre a szintén 
veszélyes Szolnoki út - Béke fasor - 
Kandó körút kereszteződésében már 
tervbe vették a körforgalom kialakítá
sát.

A hosszúra nyúlt ősz nem tévesztheti 
meg a közlekedőket: a ködös, nyálkás 
útviszonyok, a fronthatások óvatosabb 
vezetést igényelnek. A minap kora reg
gel - az egyébként szinte állandóan be
dugult, alig járható Ceglédi úton - for
galom m entes időben, eddig ismeretlen 
okból egy W artburg vezető je  „ k i
egyenesítette" az enyhe kanyart és a 
vele szemben szabályosan közlekedő 
pótkocsis kam ion első és hátsó kereke 
közé rohant. Az így korm ányozhatat- 
lanná vált teherautó a túloldali családi 
ház kerítését átszakítva, pár centim é
terrel annak sarka mellett tudott meg-

tésünk közben szó esett arról is, hogy 
különféle közlekedési problém ák talán 
kevésbé jellem eznék városunkat, ha 
néha őket, akik egész életüket a forga
lomban töltik, megkérdeznék. Azok, 
akik közlekedési szervezési ügyekben 
jobbára az íróasztal mögül döntenek. 
Helyükben hallgatnék rájuk. Em lített 
rendőrünkre, név nélkül is sokan ráis
mernek: ő az, aki szabálysértéseink 
esetén először és másodszor, de talán 
harm adszor is „csak" figyelm eztet és 
okítva magyaráz. Udvariasan és hatá
rozottan olyanokat és úgy mond, hogy 
inkább fizetnénk pár ezer forintot, csak

állni. Képünk a reggeli műszaki m en
tést mutatja. A város egyik közism ert 
és elism ert közlekedési helyszínelő já r
őre készséges fe lv ilág o sítást ado tt 
m indarról, am it tudott. Rövid beszélge-

ne szem besítsen  tovább  cselekm é
nyünkkel, illetve annak várható követ
kezményeivel. Én is voltam ügyfele, és 
ahol és amiért elcsípett, azt biztos töb
bet nem követem el. k

A ló to lvaj, a szüreti bál m eg a h elvécia i po lgárőrök
Még csak öt óra, de olyan sötét van, 

mint egy elhagyott bányavágatban. A 
kocsi zötyög a földúton, majd elhara
pom a nyelvem. Valahol Helvécia kül
ső részén  já rok , fogalm am  sincs, 
jófelé megyek-e. Itt-ott fények világí
tanak, távoli házak ablakai. Errefelé jó  
nagy porták vannak, de sehol egy em
ber. Arra gondolok, ha nekem itt most 
járőrözni kéne, kétszer is m eggondol
nám, kiszálljak-e, gyanús mozgást lát
va. M ár ha egyáltalán észrevennék 
bármiféle mozgást ebben a szuroksö
tétben.

- M ért lesz az ember polgárőr? - kér
dez vissza Finta Imre, amúgy tűzoltó 
főhadnagy, amikor végre m ár barátsá
gos melegben és megnyugtató villany
fényben ülök Marosi Sándor, helvéci
ai polgárőrparancsnok konyhájában -. 
Hát, először azért, mert elege lesz ab
ból, hogy folyton ellopnak tőle vala
mit. Aztán azért, mert látja, hogy m ég
iscsak van értelme. A polgárőrnek kü
lönben az a legnagyobb siker, ha nem 
történik a faluban semmi. Nyugalom 
van.

A helvéciai polgárőr egyesület há
rom éve alakult, a polgármester, Cseh 
M iklós szorgalm azására. Korábban 
m űködött itt egy önvédelmi szervezet, 
de megszűnt. A  tőlük maradt három- 
százezer forintot csak m ostanában 
kapta meg az egyesület. A pénz jó l 
jön, mert eddig jobbára mindenki a sa

já t költségén polgárőrködött. Ezt már 
M arosi Sándortól tudom , aki 
„civilben" fakitermeléssel foglalko
zik, és jó  messziről rohant haza a be
szélgetés kedvéért.

- Tíz tagunk van, de csak hét-nyolc 
ember aktív közülük - mondja-. Úgy 
érezzük, hogy nem nagyon becsülnek 
meg bennünket Helvécián. Amíg vala
kitől el nem lopnak valamit, nem so
kat törődik a polgárőrökkel. De ha baj 
van, m indjárt azt kérdezi: ti m eg 
ugyan hol voltatok? Én meg azt kérde
zem: aztán támogattál minket? Nem, 
ugye. A polgármesteri hivataltól is ki
csivel több segítséget várnánk. Nem  
fizetséget, csak legalább a költségein
ket térítsék meg. Persze, tudom én, 
nagy ez a település, szétszórt tanyák
kal, nyilván sok mindenre kell a pénz. 
Három év alatt egy vállalkozótól kap
tunk ötven ezer forintot. Benzinre köl
töttük. Van pedig Helvécián sok tehe
tős vállalkozó. De hát egyszer elmegy 
kérni az ember, örökké mégse lehet 
kuncserálni. A pályázatokhoz is ön
rész kell, amit elő kellene teremteni 
valahonnan.

M íg beszélgetünk, lassan megtelik a 
konyha, egyre többen ülünk a hatal
mas asztal körül. Bakos József és 
Bodó István a csapat nyugdíjas tagjai. 
Szerényen m eghúzódva üldögélnek, 
alig akarnak szólni.

- Nagyon sok a gazem ber - mondja

végre egyikük, a másik bólogat - . É j
je l járunk, az jobban visszatartja a ké
tes elemeket. Van itt egynéhány em 
ber, akiről tudjuk, hogy szemmel kell 
őket tartani. Sajnos, kevesen vagyunk. 
Egyik a másikat beszéli rá, hogy le
gyen polgárőr, de nem nagyon szapo
rodik a létszám.

- Pedig a tanyavédelmi programnak, 
ami tavaly indult Helvécián, örültek 
az emberek - veti közbe Marosi Sán
dor -. Szóltak, hogy ebbe meg abba a 
tanyába is menjenek be a járőrözők.

Kérdezem, ugyan miért nem becsü
lik Helvécián a polgárőröket?

- Többeket magára haragíthat a pol
gárőr, ha túl sokat lát, ezért nem szíve
sen állnak be közénk - véli Finta Imre. 
M eg félnek az emberek. A  m últkori
ban hatszáz őszibarackfát vágtak ki fé
nyes nappal, senki se szólt a rendőrök
nek, de utána se mert senki tanúskod
ni. Úgy vannak vele: ha nem tudok ró
la, nem lesz bajom ...

- Fölöslegesnek is látszik, ha úgy áll 
a dolog, hogy a rendőr beviszi a delik
venst, aztán az ügyész kiengedi - szól 
közbe Marosi Krisztina, a házigazda 
lánya, aki apai példára lett polgárőr -. 
Ötször-hatszor el kell menni a tárgya
lásra, aztán mégsem csukják le a tet
test. Ez elveszi az ember kedvét.

- Jó viszonyban kell lenni a rendőr
séggel - mondja M arosi Sándor -, mert 
hiába szólunk, ha a rendőr nem jön  ki.

Hat hónapig nem volt körzeti megbí
zott Helvécián, most már van egy na
gyon korrekt, rendes fiatal rendőrünk. 
Megbeszélés alapján, tervezetten já 
runk, mindig tudni kell, éppen kik 
vannak kint. Ezt hivatalosan le is kell 
„könyvelni". Egyedül senki nem m e
het, mert veszélyes. Ha a rendőrrel kö
zösen járőrözünk, az neki is nagyobb 
biztonságot jelent. Van m ár egyenru
hánk is. A Közép-homokhátsági Kis
térségi Bűnmegelőzési és Közbizton
sági Társulástól kaptunk 150 ezer fo
rintot, ránk volt bízva, mire költjük. 
Egyenruhát vettünk belőle.

Marosi Sándomé, több tucat szend
vics elkészítése után, megpihenni lete
lepszik az asztal mellé.

- Ha a féljem meg a lányom éjjel el
m ennek járőrözni - szól hozzá a tém á
hoz -, én bizony zárok ajtót-ablakot. 
Félek, bevallom. M inden kutyaugatás
ra, autózúgásra fülelek. De azért nem 
mondom, hogy ne menjenek.

Az a jó  a polgárőrnek, ha nem törté
nik semmi a faluban, de nem mindig 
ez a helyzet. A  beszélgetés 
„sztorizásba" fordul. Jó eset volt pél
dául, amikor sikerült nyakon csípni a 
szomszéd erdőben szorgosan fát vágó 
„tulajdonost", akit aztán be is gyűjtöt
tek a rendőrök. Vagy amikor húsvét 
napján el akarták lopni M arosiék 
egyik lovát. M int kiderült, megrende
lésre történt (volna) a dolog. Az ünne

pek, bálok, esküvők mindig veszélyes 
időszakok, az üres házak vonzzák a 
hívatlan látogatókat. Az idei szüreti 
bál baj nélkül zajlott le, csak azt fájlal
ják  a polgárőrök, ha m ár egész nap 
szolgálatban voltak, legalább ne nekik 
kellett volna kifizetni az ebédjüket.

M egérkezik a körzeti m egbízott, 
Em hoífer István. Még nincs harminc 
éves, de már hét éve rendőr. Dolgozott 
Budapesten és Kecskeméten is.

- Vidéken nagy szükség van a pol
gárőrökre - mondja - Főleg ott, ahol 
csak egy rendőr van. Több szem töb
bet lát, és az elkövetőket is jobban 
visszatartja, hogy tudják, polgárőrség 
működik a községben. Segíti a nyom
követést, hogy a polgárőrök ismerik a 
helyi bűnözői csoportokat, felírják, 
kit, hol, mikor láttak közülük. Helvé
cián és környékén je llegze tesnek  
mondható bűncselekmény a tanyafel
törés. Ha az elidegenedés és a félelem 
nem volna, nagyobb esélyünk lenne a 
felderítésre. M int rendőrt, jó l fogadtak 
Helvécián, úgy látom, eredményesen 
tudunk együttműködni a helyi polgár
őrszervezettel.

Lassan három órája beszélgetünk, 
szedelődzködöm. Az egyesület tagjai 
maradnak, a munkamegbeszélés íjiég 
hátravan. Dolgozni kell, ne legyen hi
ába kiírva a községbe vezető úton: itt 
polgárőrség működik.

M .Á



Interjú Maksa Zoltán humoristával
SAeS-K'lSXStft TH&OtfS

Maksa Zoltán november végén újból 
városunkban vendégszerepeit. Két 
hely van az országban - mondta -, aho
vá - rendszerek jönnek, mennek - húsz 
év óta rendszeresen visszahívják. Az 
egyik a pesti Közgazdasági Egyetem, a 
másik pedig Kecskemét Tényleg így 
van, vagy csak udvariasságból mond
ta?

Valóban így van, de sok más dolog miatt 
is különleges nekem ez a város. Kétszer is 
udvaroltam Kecskemétre két nagyon szép 
kislánynak. Az is emlékezetes, hogy egy it
teni ismerősömmel közösen töltöttünk ki 
egy lottót, amiből neki egy négyese lett. 
Rengeteget léptem fel itt a főtéren, a 
Kertészetin, a tanítóképzőn, az Ifjúsági Ott
honban, s a GAMF-on. Nagy Bandóval az 
utóbbi szinte a törzshelyünk volt.

Ha visszanézünk pályája kezdetére, 
1982-ben tűnt fe l a Rádió humorfesztivál
ján különdíjat nyert Gépjárműoktató c. 
írásával, melyet Agárdy Gábor adott elő, 
de már a középdöntőben - Az edző e. hu- 
moreszk bemutatásával - olyan előadók tá
mogatták, mint Koltay Róbert Ekkor f i
gyelt fe l önre Nagy Bandó András?

Igen, András valóban nagyon erősen fel
karolt. Abban az időben m indenki a 
Markos-Nádassal és persze vele volt elfog
lalva, ami nem is csoda, hiszen én abszolút 
szakmán kívül állóként, ráadásul csak szer
zőként indultam. Ennek ellenére két hónap
pal a fesztivál után, egy szeptemberi napon 
csöngettek nálam, kinyitottam az ajtót és ott 
állt Nagy Bandó. Néztem rá megkövültén, 
mire azt mondta, megy valamelyik építőtá
borba fellépni, nincs-e kedvem  ~'vele 
tartani... Dehogynem. Öt perc múlva már a 
kocsijában ülve beszéltük a részleteket - két 
hosszú közös év lett ebből, mintegy hat- 
százszor léptünk fel együtt. Szakmailag is 
nagyon sokat segített. Még azon a szinten is 
figyelt rám, hogy ne így hajoljak meg, ha
nem úgy. Ezt ne íijam le, mit mondjak he
lyette, stb... Olyan fontos mondatok voltak 
ezek, hogy némelyike még ma is itt cseng a 
fülemben. Büszkén vállalom őt, mert azok 
közé tartozik, akik később is tisztességgel 
maradtak meg a pályán.

Most próbálja-e ugyanezt a szerepkört 
betölteni fiatal humoristáknál?

Igen. Két pártfogoltam is van. Az egyik 
Varga Ferenc József, akit nagyon nagy te
hetségnek tartok. Régebb óta játszik már a 
Mikroszkóp Színpadon. A másik fiatal hu
morista Aradi Tibor, akivel szintén többször 
léptem már fel, mellesleg a magánéletben a 
legjobb barátom.

1984-ben mutatta be első önálló előadó
estjét 1987-től rendszeres szerzője a Rá
diókabarénak. 90-ig további öt előadóest
teljelentkezett 1990-ben a Humorfesztivál 
első helyezettje lett A következő évtől a 
Szeszélyes évszakok c. tévémagazinnak ír
ja  a Maksa-Híradókat 1994-ben jelent 
meg hangkazettán egy válogatás Portré 
címmel 1995-ben mutatta be Vidióta let
tem c. előadóestjét, majd a Humorock és a 
Lassan a TEST-tel következtek Mindhá
rom megjelent videokazettán. A húsz éves 
évfordulóra hangkazettája jelent meg. A 
2003-ban megjelent Best o f  Maksa I. CD 
anyagai 2002-ig kísérik a pályán. 1994- 
ben Erzsébet-díjat kapott Hogyan értékeli 
ezt?

Szívesen gondolok rá, mert a közönség 
szavazata alapján kaptam meg. Spéter Er
zsébet kínosan ügyelt arra, hogy ne befo
lyásolja semmi más a döntést. Ráadásul 
olyan rangos mezőnyben nyertem, amely
ben például Gálvölgyi János is jelen volt. 
Eszméletlenül jó  érzés volt és mutatta azt, 
hogy jó  úton járok: kell az a fajta humor az 
embereknek, amit én is képviselek, azaz: ne 
legyen benne se trágárság, se politika. To
vábbra is ezt a fajta intelligens humort sze
retném felvállalni.

Változott-e az elmúlt húsz év alatt a befo
gadó közönség? Nehezebb-e ma humoris
tának lenni?

Természetesen minden változik. Az én 
szakmámban még inkább érezhető az a faj
ta közöny, mondhatni apátia, ami az embe
rek viselkedését mostanában jellemzi. Ez 
persze elsősorban a fővárosban csúcsoso
dik ki, vidéken még emberibbek az embe
rek. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a világ
városokban, mint Budapest is, látványosab
ban érvényesül az a réteg, amelynek alacso
nyabb az igényszintje. Nevettetni valóban 
nehezebb, mint régen. Mindent nagyon be

kell csomagolni. Régen úgy szerkesztettem 
a műsort, hogy a legjobb anyagokat a végé
re tartogattam. Ma a legjobb poénokat mu
száj bedobni az első tíz percben, hogy felol
dódjon a hangulat.

Miből adódik ez?
Eléggé depressziós nemzet a magyar, mi

közben sokkal jobban élünk, mint bárki kö
rülöttünk - kivéve persze a cseheket és az

Igen. Én mindenesetre igyekszem úgy fi
lozofálgatni, hogy ne legyen az egy 
mély értelmű, nehezen emészthető szociog
ráfia. Sok kis apró poénon keresztül szeret
ném bemutatni a magyar valóságot. Úgy 
érzem, hogy ez a 98%-ig politikamentes, 
„kikapcsolós" humor, ami vastagon a min
dennapokról szól, találkozik az emberek 
igényével.

Ilyen volt, ilyen lett - így látja 
a karikaturista

osztrákokat. Nem tudnám a pontos okát 
megmondani, de biztos, hogy jellemző ez a 
fajta önsajnáltató magatartás ránk.

Korábban említette azt is, hogy a diák
ságnak genetikailag megvan a humorér
zéke, csak nincs dolgoztatva. Mit értett 
pontosan ezalatt?

Felnőtt egy olyan nemzedék, akikkel a 
szülők szinte semmit sem foglalkoztak ép
pen azért, mert mindketten a pénzhajhá- 
szással voltak elfoglalva. Ezek a diákok 
ide-oda csapódtak, hol ezt, hol azt gondol
tak. Nem tanították meg őket játszani - tisz
tességesen, etikai szabályokat tartva játsza
ni még kevésbé. Nincs megfelelő szókin
csük sem. A szülők vitájával tűzdelt zakla
tott világból kinőve maguk is könnyen haj
lanak az agresszióra. Ez ma már az általá
nos iskola első osztályában megfigyelhető. 
Nem mond ellent ennek, hogy sok bennük 
a félelem. Az őszinte önkifejezés tekinteté
ben rendkívül gátlásosak, ugyanakkor gát
lástalanul kereskednek narkótól kezdve rá
diótelefonig szinte mindennel, mert ma ez a 
„sikk“.

Gyakran kérik humoreszkjeit a kabaré
műsorokban. Ezek közül a legsikeresebb a 
Síoktató paródia, a Kórházi nővérke, az 
Alapellátás és a Japán pincér paródia. Mi 
az, ami közös bennük?

Mindegyik foglalkozás képviselői iránt 
őszinte tiszteletet érzek, hisz emberi szolgá
latot végeznek. Ugyanakkor mindegyik 
foglalkozásban van egyfajta poénlehetőség. 
Közös bennük az is, hogy mindegyik élet
helyzetet átéltem, közvetlen kontaktusba 
kerültem ezekkel az emberekkel. Máig tö
rekvésem, hogy'olyan megélt eseményeket 
dolgozzak fel, ami jellemző a mai életünk
re, bárkivel megtörténhet, s könnyen adja 
magát a humor oldaláról. Ilyen például a 
kis-kínai-árus paródiám. Emlékszem, 
ahogy végig követte családomat a „kis 
kínai" Pesten, a Fáy utcánál található hatal
mas kínai piacon. Valami hihetetlen hangu
lata volt az egésznek, ahogy jött utánunk, 
hogy ez van neki eladó, meg az, s csak 
mondta, mondta, mondta. Igyekszem meg
ragadni mindent, ami az életünkből humor
forrás lehet, így születnek a paródiák.

Ideillik a bandái párhuzam. Igaz, hogy 
minden humorista a szíve mélyén valójá
ban társadalomfilozófus?

Továbbra is jelen van a Rádiókabaréban. 
Jövő márciusban már új előadóesttel de
bütál a Mikroszkópon. Közben Ihossal és 
Ajalával turnézik a tavaly felújított „Há
rom terror" című esttel Van ez utóbbival 
kapcsolatban aktuális mondanivalója?

Minden tekintetben terror-ellenes vagyok. 
Gyűlölöm az USA-t, amiért mesterségesen 
feszültségeket szít a világban, kötözködik, 
hogy a fegyvergyárosai gazdagodjanak. 
Nem írom alá, hogy nekik a világrendőrsé
get kellene játszaniuk anélkül, hogy ebbe 
másokat is bevonnának. Sajnálatos, hogy 
az USA annyira el volt telve a saját nagysá
gával, hogy képtelen volt felmérni az iraki 
háború következményeit.

Hobbija a zeneszerzés, a szintetizátor, do
bolás, tenisz, autók Az első humorista ze
nekar már vagy tíz éve megszűnt Helyette 
1999 óta saját zenekara van „My 
Goldfield" néven. Saját szerzeményekből 
álló szintetizátoros CD-je jelent meg Jean 
Michel Jarre stílusában tavaly, és készül- 
get a folytatás „ Vulkán “ címmel Mintha 
az életben is őt utánozná: neki májusban, 
önnek júniusban volt az esküvője...

Középiskolás voltam, amikor ő már kiad
ta az Oxigén című nagylemezét, ami nagy 
hatással volt rám. Azóta is benne élek a ze
néjében. Személyesen nem találkoztunk, de 
a Széndioxid című albumomat kijuttattam 
hozzá Párizsba. Ott élő ismerősöm pár hét
tel az ajándékom átadása után látott a tévé
ben egy nyilátkozatot, m elyben Jean 
Michel Jarre arról beszélt, milyen erős 
pressziók érik őt arra vonatkozóan, hogy 
folytatnia kellene az Oxigén-vonalat. Nem 
tudom, hogy az én cédémre gondolt-e, de 
az időbeni egyezés miatt jó  érzés ezt felté
telezni.

Esténként UFO-magazinokat olvasgat, 
kedvenc filmje a Harmadik típusú találko
zások M i vonzza a sci-fihez?

Én nagyon-nagyon hiszem azt, hogy a mi
enken kívül még számos más világ létezik. 
Nem lehet annyira önző az emberiség, 
hogy azt higgye, mint tökéletes teremtmény 
egyedül kering a világűrben. Minden olyan 
misztikus jelet figyelek, ami kicsit is logi
kusnak tűnő magyarázattal támasztja alá a 
feltételezésemet. Gyakorlatilag kb. hatvan
ezer embert vittek el az UFO-k az elmúlt 
évben a föld legkülönbözőbb pontjairól, s 
mindegyikük ugyanúgy hja le a találkozást 
velük. Éz nem lehet véletlen. A másik do
log, amiben hiszek, a reinkarnáció. Biztos 
vagyok abban, hogy feladattal érkezünk a 
földre, s mindenki az előző élete alapján 
bűnhődik vagy választ magának új élette
ret, új életfeladatot. Erre több utalás volt az 
életemben. Volt egy nagyon erős, máig em
lékezetes álmom, amikor elmondták ne
kem, hogy miért vagyok itt a földön, mit 
kell csinálnom, ezen belül is mire kell oda
figyelnem. Elhangzott még három jóslat is 
az életemben. Mind a három ugyanazt 
mondta, pedig vagy tíz év különbséggel 
mondták. Számomra már egyértelmű, hogy 
meg van írva a sorsom és a végzetem is.

Kada Erika

- T a l á l k o z á s  M i k l ó s a  E r i k á v a l  -
...a fia ta l operaénekes gene

ráció egyik legtehetségesebb és 
legvonzóbb művésze, aki tizen
kilenc évesen lett minden idők 
legfiatalabb an szerződtetett 
magánénekese a Magyar Álla
mi Operaháznak - olvashatjuk 
TH éA lA áa S * t6 < z most meg
jelent, AlternaDíva című CD-je 
hátoldalán. A Kecskeméti Vá
rosi Televízió stúdiójában, a ve
le készített rövidfilm felvételét 
követően kértem f e l a művész
nőt egy beszélgetésre, melynek 
apropóját azonnal kitalálta:

A zt azért m indenképpen el 
szeretném mondani a m egyebe
li olvasóknak, hogy kiskunhala
si születésűként 1998 óta K is
kunhalas díszpolgára is vagyok.
Ez életem nek legalább akkora 
büszkesége, m int a m ost kapott 
Bács-Kiskun megye m űvésze
téért Díj, hiszen nagyon1 fiata
lon, huszonnyolc évesen kap
tam ezt a megtisztelő címet. A 
megyei közgyűléstől kapott el
ismerés hasonlóan fontos állo
más az életemben, hiszen m áso
dik alkalom m al fogalm azódik 
meg ebben a szülőföld köszöne
té. A Bács-Kiskun megye m ű
vészetéért Díj hivatalos átadá
sának időpontjában épp kü l
földön énekeltem, ezért halasz
tódott ennek átvétele erre az 
őszi időpontra.

Nem lett pesti művész, vidé
ken él, már ha nem éppen kül
földön vendégszerepei. M i köti 
Kecském éth ez ?

A megye egyik legszebb váro
sához a középiskolás éveim  
kötnek m eghatározóan. E lső
sorban azok az itt m egrendezett 
dalversenyek , m elyek  közül 
nem egyet én nyertem  meg, il
letve a sportversenyek. Kevesen 
tudják ugyanis, hogy verseny
szerűen atlétizáltam, megyei és 
területi bajnokságok győztese 
voltam.

A napokban Berlinben mu
tatták be az AlternaDívá-t. Ezt 
követően a magyar nagykövet
ségen a művésznő közreműkö
désével zártkörű koncerten is 
felhangzott néhány ismert ária. 
Az esten, ahol a világ szinte 
minden követségéről voltak je 
lenlévők, elhangzott, hogy 
„ilyen hírnöke nem minden or
szágnak van“. Már most je l
lemző, hogy a fellépésekre igen 
nagy számban külföldről érke
zik meghívás?

Igen. A nap táram ban  m ár 
2006-ra szólóan is vannak lekö
tött koncertek a világ különbö
ző színpadaira M adridban, Pá
rizsban, B erlinben... Régi igaz
ság persze az is, hogy mindig 
kell menni egy kört a világban 
ahhoz, hogy az em bert a saját 
hazájában is elismerjék. Talán 
csak annyit lehet ehhez még 
hozzátenni, hogy a komolyzene 
művelői körében ez még foko
zottabban igaz. Egyértelm űen 
nagyobb erkölcsi és anyagi elis
m erésben részesülnek odakint. 
Nekem  viszont más küldetésem 
is van. Az a vágyam, hogy itt 
M agyaro rszágon  m inél több 
embernek, minél szélesebb kör
ben tudjak adni a m űvészetem 
ből. így lett az első CD-m címe 
AlternaDíva. Egy kis szójáték
kal: új alternatívát szeretnék 
nyújtani számos olyan em ber
nek, akik - lehet - életükben 
m ost kerülnek először közeleb
bi kapcsolatba a kom olyzené

vel. Ennek a rejtett célnak az ér
dekében is fontos eleme ennek a 
kiadványnak a látvány. Ezért je 
lent meg DVD-n is, illusztris 
koncertfilm  formában ez a ze
nei anyag.

M iért annyira fontos, hogy 
szem et gyönyörködtető lát
ványelem ekkel gazdagítva, 
méltó környezetben legyen tá
lalva ez az egyébként szőkébb 
réteg által kedvelt műfaj?

Új igény a rögzített zene vilá
gában ma, hogy a zenét nem 
csak hallani, hanem látni is kell. 
A nyo lcszáz éves zsám béki 
rom tem plom ot választottuk az 
áriaest helyszínéül, m elyet a 
m űem léki fe lügyelőség  első 
szóra a rendelkezésünkre bo
csátott. Ezt azért is vehettük jó  
előjelnek, mert húsz éve nem 
lépte át látogató a templom kü
szöbét. Úgy éreztük, hogy ezzel 
maga a műfaj is bizalm at ka
pott. M indenképpen szeretnék 
egy tágabb közönséghez is szól
ni. M agyarországon egyáltalán 
nem jelent még meg DVD-n ko
m olyzenei koncertfilm , ezért 
igyekeztünk m indent beleadni. 
Névjegyem ként is szolgáló ze
nei anyagként teljes egészében 
az én ízlésem et tükrözi. Nagyon 
nagy m űvészi igényességgel és 
- meg kell, hogy mondjam, ha
sonlóan nagy költségvetéssel 
készült ez a film. Azzal tisztá
ban vagyok, hogy ez egy abszo
lút értelem ben vett rétegzene. 
N em  is kell, hogy m indenki 
imádja, szeresse, de ha hozzá 
tudok járulni ezzel az albummal 
ahhoz, hogy az eddig kevéssé 
érdeklődők is szívesebben is
m erkedjenek ezzel a műfajjal, 
„m ár m egérte". Szeretném, ha 
az ebbe vetett művészi hitem 
soha nem hagyna el. Ha m áskor 
nem , legalább karácsonykor, 
egy m eghittebb  hangu latban  
előveszik az emberek, biztosan 
nem egy szim bólum zenét fog
nak hallgatni.

-kada-
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A  liberalizmus mai helyzetéről „Igazi ferences munka volt“
Decemberben egy éve, hogy megnyitotta kapuit a Liberális 

Klub „Szabad egy vacsorára“ rendezvénysorozata. A vendégek 
között köszönthettük Heller Ágnest, Fodor Gábort, Bálint Györ
gyöt, Rajk Lászlót, Jancsó Miklóst, az Elet és Irodalom munka
társait, Gerő Andrást, Faludy Györgyöt, Székhelyi Józsefet Mó
zes Andrea megyei szervező bejelentette: december 18-án Kon- 
rád György lesz a Liberális Klub vendége. Legutóbb Török Gá
bor történész- politológus volt a vendég. A beszélgetés legérde
kesebb részeiből idézünk

- Fellelhetőek, vállalhatóak-e 1989 liberális eszméi?

- Valójában mit is jelent a liberalizmus? Lehet hallani olyan po
litikusokat, akik azt vallják, hogy a rendszerváltás liberális forga
tókönyv alapján zajlott le. Aztán más politikusok arról beszélnek, 
hogy véget ért a liberalizmus, ma már nincs szükség liberális esz
mékre és a liberalizmust érdemes sutba dobni, esetleg más ideo
lógiák szerint berendezni az életünket. Ahány politikai gondolko
dó, aki magát liberálisnak nevezi, nagyjából annyi definíciót 
mond.

Amit klasszikus liberalizmusnak hívnak, s amely valamikor a 
18-19. század fordulóján kapott valódi politikai szerepet a francia 
forradalom időszakában, illetve a szociális kérdések elemi erejű 
megjelenésének az időszakában - hihetetlen változáson ment át 
napjainkig. Azok a 19. századi liberális szerzők, akik a liberaliz
must politikai szintre emelték, abban hittek, hogy bár minden em
ber jogilag egyenlő, de valójában nem mindenkinek lehetnek 
ugyanolyan jogáig sem a politikában, sem az élet más területén. 
Azon a véleményen voltak, hogy csak az rendelkezhessék szava
zati joggal, aki egy bizonyos mennyiségű adót fizet, hiszen nin
csen adózás képviselet nélkül, s nincsen képviselet adózás nél
kül. A 20. századig fel sem merült egyetlen liberális szerzőnél 
sem, hogy a nők is válasszanak. Ez is csak egy példa arra, hogy 
milyen nagy átalakuláson ment keresztül a liberalizmus. Követ
kező probléma az, hogy miben gondolunk mi liberálisnak vala
mit. Mi az a terület, amiről egy politikai ideológia szól. Ha arra 
gondolunk, hogy emberek hogyan sorolhatóak be bizonyos kér
dések mentén egyes ideológiákba, akkor két dolgot érdemes fi
gyelembe venni. Az egyik az, hogy mit gondol az egyén és a po
litikai párt a VALTOZAS-ról. Jó-e az, ha egy általam rossznak 
vélt politikai rendszer megváltozik? A konzervatívok szerint az 
állam nem társadalmi szerződés alapján létrehozott konstrukció, 
hanem több ennél. Az állam szerves organizmus, amelynek tör
ténete, hagyománya,, önértéke van. A múltja az önérték. Éppen 
ezért, ha rossz is egy politikai rendszer, csak nagyon óvatosan 
lehet megváltoztatni, fontolva, haladva. A liberálisok és a szocia
listák azt gondolják, hogy igen is lehet változtatni, az emberek 
vannak olyan okosak, hogy felismerjék egy rossz rendszer meg
változtatásának szükségességét. Rendelkeznek annyi ítélőképes
séggel, hogy azt is megmondják, milyen lenne a helyes politikai 
berendezkedés. A konzervatívok szerint nem lehet egy asztalnál 
előre megrajzolni a politikai intézményeket, mert azok fejlődnek, 
változnak. A liberálisok legfőbb értéknek a szabadságot gondol
ják. Amikor arról beszélnek, hogy lehet átalakulás, akkor azt gon
dolják, hogy ez csak az alkotmányosság, törvényesség és az em
beri jogok figyelembe vétele mellett történhet meg. Van jó  átala
kulás és van rossz átalakulás. A szocialisták szerint a jó  átalaku
lás az, amely nagyobb egyenlőséget hoz számunkra. A másik, 
ami nagyon fpntos a GAZDASAG ÉS AZ ÁLLAM VISZO
NYA, SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK. Itt a liberalizmus nemcsak po
litikai síkon ragadható meg, hanem a gazdaságin is, mert a klasz- 
szikus liberalizmus azt mondja, hogy bármilyen jó  szándékú is 
lenne az állami beavatkozás, el kell ítélnünk. Bármilyen jó  szán
dékkal is elveszünk a gazdagoktól, hogy a szegényeknek adjuk, 
ez részben igazságtalan, részben pedig nem hatékony. Ezzel a 
klasszikus liberális állásponttal sem a konzervatívok, sem a szo
cialisták nem értenek egyet. A konzervatívok szerint a stabilitás 
miatt szükség van az állam beavatkozására, a szocialisták szerint 
pedig a „kapitalizmus rút arcának" eltüntetése érdekében van 
szükség a beavatkozásra. Ma már egy magyar liberális politikus 
biztosan nem fogja azt mondani, hogy nincs szükség semmilyen 
állami beavatkozásra, hogy ne kapjanak támogatást a rászomlók. 
Nincs olyan, hogy liberalizmus, liberális gondolatok vannak, 
amelyekben nagyjából ezek az alapértékek szerepelnek, ám ezek 
folyamatos átalakuláson mennek keresztül. Ami 1989-90-et ille
ti, talán megtévesztő benne a liberalizmus szerepe, mert minden
ki azt gondolja, hogy miközben a diktatúrából a demokráciába 
való átalakulás a szabadság jegyében történt, ez azt is jelenti, 
hogy ennek liberális forgatókönyve volt.

Itt demokratikus forgatókönyv mentén zajlottak az események. 
A liberalizmus manapság legalább annyira releváns politika ide
ológia, mint bármely más, s legalább annyit ér, mint bármelyik 
másik. A különbség abban ragadható meg - és ezt a közvéle
mény kutatások világosan mutatják-, hogy Magyarországon az 
emberekben nemcsak adótudatosság nincs, hanem ideológia tu
datosság se. Nagyon kevés olyan választópolgár van, aki az em
lített fogalmakkal tisztában lenne. Ha minden állampolgár kitöl
tené egy politikai iránytűt, amelyben kérdések szerepelnének az 
abortusztól a halálbüntetésen át számos már kérdésig, akkor nem 
azt tapasztalnánk, hogy 5% a liberális, hanem azt, hogy lénye
gesen nagyobb az arány. Csak az állampolgárokban ezek a kérdé
sek nem tudatosulnak. Egy liberális párt legfontosabb feladatá
nak kellene lennie, hogy rádöbbentse az embereket, hogy „mi va
gyunk te“. Azt gondolod, amit mi képviselünk!

- Mi annak az oka, hogy ha ellenzékben van egy magyar li
berális párt, akkor az egymás közötti véleménykülönbségek 
nem nyilvánulnak meg, mint például 1998-2002 között, ami
kor a szélsőbal nyomulás, vagy egy újabb pártállami elnyo
mástól való félelem miatt a liberalizmus képviselői közös ál
láspontra helyezkedtek. Amikor hatalomra kerülnek, előjön
nek a véleménykülönbségek.

- Megvilágítanám egy kényes kérdéseket érintő példával: gyű
löletbeszéd, s az ezzel kapcsolatos törvényjavaslat. A  politikai 
pártok értékeket is akarnak képviselni. Na most az kérdés, hogy 
tudják-e érvényesíteni elveiket, vagy nem. A liberális elvekből az 
következik, hogy a szólás szabadsága szent és sérthetetlen. Feltét
lenül tisztelnünk kell a véleményeket, még azt is, amellyel na
gyon nem értünk egyet. Az SZDSZ állást foglalt, hogy ellenezni

Az illusztrációt Török Gábor m egjelent könyvének  
fedőlapjáról kölcsönöztük

fogja bármilyen gyűlöletbeszéd korlátozását. Aztán jött ifj. Hege
dűs Lóránt pere és a nagy vitát kiváltó bírósági ítélet. Ez után az 
SZDSZ azt tapasztalta, hogy rengeteg szavazót fog elveszíteni 
abban az esetben, ha e szavazók igényeit nem elégíti ki. Itt most 
nem csak azokról van szó, akik személyükben érintettek, hanem 
azokról is, akik úgy gondolják, hogy számukra ez a kérdés kar
dinális. Ebben az esetben a párt kettéoszlott, mert a frakció na
gyobb többsége megváltoztatta véleményét és meg fogja szavaz
ni a törvényt. Éppen a szavazók megvédésének érdekében a nép
képviselet alapján. A másik részük viszont kitart az eredeti állás
pont mellett, az „értékképviselet" alapján. Van tehát olyan politi
kai helyzet, amikor egy liberális párt megosztott lehet. Ez olyan 
estekben nem fordul elő, amikor úgy vélik, hogy mindent (érde
keket és értékeket is) alá kell rendelni valaminek. Például az 
SZDSZ 2002-es kampányában világosan úgy döntött, hogy szá
mára fontosabb az, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterel
nök, mint az, hogy hány százalékot kap. A legfontosabb az volt, 
hogy a Fidesz-kormány ne folytassa a működését. Az SZDSZ a 
Fidesztől akart eltántorítani szavazókat. A szavazók, akik nem el
vi módon döntenek, hanem meggyőzhetőek egy kampányban, 
nem a kisebbik (5%-os küszöbnél vergődő) pártot választották, 
hanem elmentek az MSZP-hez. Azért nem voltak viták, mert volt 
egy cél, amit az SZDSZ politikusai - hibásan - minden másnál 
fontosabbnak gondoltak. Most ez a cél nincs meg, tehát lehetőség 
van a „hogyan tovább“-on gondolkodni. Ez belső konfliktusokat 
generál. Az SZDSZ-nek nem az elutasítottsági indexei a maga
sak, hanem a választópolgárok nagy többsége azt érzi - még ha 
szimpatizál is a liberális párttal -, hogy nincs meg az SZDSZ-nek 
az a differencia specifikája, az a különlegessége, ami miatt érde
mes lenne rászavazni. Ez 1994-től jól látható folyamat. Számta
lan kérdésben ugyanazt gondolta, mint a Magyar Szocialista Párt. 
Ekkor a szavazó racionálisan gondolkodik: „Miért szavazzak az 
SZDSZ-re, ha egy állásponton van az MSZP-vel, s az MSZP sok
kal nagyobb, megkapom tőle ugyanazt, amit egy kis SZDSZ-től. 
Értelmetlen elvesztegetnem a szavazatomat." Mi ebből a kiveze
tő út? Konfliktusokat kell generálni.

- Müyen koncepciót Iát abban, hogy az SZDSZ miért azo
kat a tárcákat vezeti, amelyeket birtokol?

- Abban gondolkodtak, hogy az SZDSZ lesz a kormány hajtó
ereje. Modernizációs minisztériumokat választottak. Olyanokat, 
amelyekben nem mást csinál, mint a szocialisták, hanem jobban, 
gyorsabban, modernebben. Van liberális (konzervatív, szocialis
ta) internet fejlesztés? Nincs. Van liberális (konzervatív, szocialis
ta) autópálya építés? Nincs. Van liberális (konzervatív, szocialis
ta) környezetvédelem? Nincs. Az oktatás határeset, de erre meg 
volt megfelelő politikusuk. Az SZDSZ tehát nem avítt és a 21. 
század kihívásainak így megfelel. Persze lehet, hogy a döntésben 
több az esetlegesség, mint a tudatosság.

- Június 13-án megválasztjuk azt a huszonnégy embert, aki 
hazánkat az Európai Parlamentben képviselni fogja. Milyen 
előérzetei vannak?

- Ezzel kapcsolatban ma mindenkinek az a várakozása, hogy ez
a kampány az uniós témákról fog szólni. Olyan választás lesz - 
miként Európában-, hogy alacsony részvétel mellett, s népsza
vazási kampányokhoz hasonlóan unalmasan zajlik majd. Szerin
tem viszont kiélezett lesz, magas részvétellel, úgy, hogy megint 
mindenkit meg fog mozgatni a döntésben: melyik párttal rokon
szenvezik. A  Fidesznek ez a kampány és választás sorsdöntő lesz. 
Azt szeretnék, ha ez a kampány nem kompetenciakampány len
ne, s nem arról szólna, hogy ki a legalkalmasabb, hanem azt, 
hogy ez a választás egyfajta bizalmatlansági szavazás legyen, a 
kormány legitimitását megkérdőjelező. A Fidesz azt a stratégiát 
választotta, hogy a szavazóit mobilizálja, s abban reménykedik, 
hogy az ilyen mobilizációs tétkampány révén legyőzheti a szoci
alista pártot. A  Fidesz kampánystratégiája - jó l átgondoltan - arról 
fog szólni, hogy a szavazóikkal elhitessék: most megbuktatható a 
Medgyessy-kormány. Minden EU-s tapasztalat azt mutatja, 
hogy az első választáson mindenhol sokkal magasabb volt a rész
vétel, mint később. Ma még az emberek nem tudják, hogy mi is 
az az Európai Parlament. Kevesen tudják, hogy milyen kevés a 
kompetenciája. Nem tudják, hogy ha ezt a választást el is veszí
ti a kormány, ez nem jár azzal, hogy megbukik. Emiatt majd a 
szocialista párt és az SZDSZ sem teheti meg, hogy egyfajta kom
petencia kampányt visz. A szocialisták azzal fognak jönni, hogy 
„nekünk vannak a legalkalmasabb jelöltjeink". Azt mondják 
majd, hogy ők azok, akiknek joguk van Magyarországot képvi
selni Európában, ráadásul éppen ők vannak kormányon. De ami
kor azt tapasztalják majd, hogy a Fidesz és a szavazói számára 
élet-halál harc ez a választás, akkor ők is hadba fogják hívni sza
vazóikat, s ugyanúgy mobilizálni fognak. S akkor egy kiegyensú
lyozott, de indulatos, erős kampányra számíthatunk. Az sem lesz 
(ami Európában más országokban előfordul), hogy a kis pártok 
e kampányban megerősödnének. Ez belpolitikai kérdésekről szp- 
ló választás lesz. \

Tajti István

Igazi ferences munka volt!, cím
mel kitűnő, Kecskemét történeté
re vonatkozó ismereteinket is új 
adalékokkal gyarapító egyháztör
téneti szakdolgozatot írt fr. Kál
mán Peregrin ferences atya. A fia
tal szerzetes készséggel tájékoztat
ta életéről, tanulmányáról a TCöytén 
olvasóit Elmondta, hogy1976. áp
rilisában, Budapesten született. 
Tizennégy évesen került az eszter
gomi ferences gimnáziumba. A 
Kapisztrán Szent Jánosról elneve
zett ferences rendtartomány noví- 
ciusaként kezdte szerzetesi életét 
A Sapientia Szerzetesi Hittudo
mányi Főiskola hallgatójaként 
Budapest-Pasaréten diplomázott, 
elvégezte a magyar és művészet- 
történeti szakot

- Mikor figyelt fö l R Károlyi Bernát 
munkásságára ?

- A Magyar Ferences Könyvtár és Le
véltárban a külföldről visszakerült irat
anyagban találtam egy levelet, amely
ben Barankovics István (1906-1974) 
kereszténydemokrata, pártalapító politi
kus így méltatta rendtársunkat: „Ha egy
szer megúják majd a modem magyar 
kereszténység aktáit, egy fejezet teljesen 
Bemáté lesz." Később Budapest Fővá
ros Levéltára archívumában a kezembe 
került Bemát atya 1950-es peranyaga, 
benne a n. világháború alatt tanúsított, 
hősiességét igazoló vallomások, tiltako
zásai a háború után közvetlenül kialaku
ló diktatúra kecskeméti ténykedései el
len, és az őt emiatt elhurcoló rendőrségi 
eljárás dokumentumai.

Tudtommal az 1926 májusában Kecs
kemétre került atya, gyorsan ráérzett a 
helyi sajátosságokra: - ahogy akkoriban 
mondták -, a nemzetfenntartó népréte
gek testi, lelki nyomorúságainak csök
kentésére irányuló önkormányzati tö
rekvésekre, társadalmi mozgalmakra. 
Tanyai, külterületi iskolákat, templomo
kat építettek, gazdaköröket szerveztek.

Az 1892. június 19-én Arad megyé
ben, a XVni. század végén Szászor
szágból áttelepült családban született. 
1915-ben a pappá szentelt Károlyi Ber
nát atya Kecskemétre helyezése után 
részt vállalt az akkoriban igen hangsú
lyos feladatnak számító tanyai 
pasztorációban: külterületi iskolákba 
járt misézni, gyóntatni; különféle vallá
sos csoportokat szervezett - a rendház 
tagjai a Főplébánia hatásköréből is igen 
jelentős lelkipásztori feladatokat vállal
tak át.

Kínában templomokat 
és árvaházakat építtetett

- A Kecskeméten kiadott missziós fü
zetek révén dunántúli kisdiákként is 
hallottam a ferencesek, köztük P. Kár
olyi Bemát kínai hittérítő fáradozásai
ról.

- 1929 szeptemberében itt is nagy 
népünnepélyt rendeztek a Kínába indu
ló misszionáriusok búcsúztatására, akik
nek elöljárója Bemát atya lett. Nehéz 
időkben, a japán támadás, a kezdődő 
polgárháború időszakában a szegénység 
miatt kivetett csecsemőket mentették, a 
Szatmári Irgalmas Nővérek segítségével 
árvaházat nyitottak, templomokat épí
tettek és csupán 1936-ban 860 kereszt- 
ségre készülőt oktattak.

-A  ferencesek História Domusa sze
rint az 1938-ban Kínából hazatért P. 
Károlyi Bemát 1940. novemberében 
költözött másodszor Kecskemétre.

- Házfőnökként került vissza Kecske
métre, magával hozva a kínai Siao To
mit, akit villanyszerelőnek szeretett vol
na kitaníttatni, hogy hazatérve ezzel a 
képzettséggel segítse környezetét. A 
gondok ellenére a korábbiaknál is na
gyobb energiával dolgozott. Restaurál- 
tatta a kálváriát, felújíttatta az orgonát, a 
kolostor celláit és szervezte a kínai 
misszió anyagi, erkölcsi támogatását. 
Nagy terveit azonban szétzúzta Ma
gyarország német megszállása, amely 
az életében is - mondhatjuk egyenes ív

ben - a szovjeturalomba, és annak védő
szárnyai alatt kialakuló bosszúhadjárat
ba torkollott.

Zsidó családokat 
menekített

- Helytállását bizonyító okiratok, visz- 
szaemlékezések sokaságából csak egy
nek említést tesz lehetővé a lapterjede
lem.

- Rendtársaival együtt zsidó családo
kat menekített Kecskeméten, de nem
csak a városból, hanem Budapestről is. 
„O volt egyedüli, aki kiment a szegény 
szerencsétlenek - vagonba kényszeríttet 
zsidók vigasztalására" - írta róla Székely 
Sándor gyógyszerész, akinek kiszaba
dítása érdekében Bemát atya még a 
Gestapóhoz is bement. A szovjetek be
vonulásakor nem volt a városban, 
ugyanis a kolostorban a nyilasok elől 
megbúvó Vörös János tábornok Pestre 
küldte őt, egy fontos levéllel.

1945 nyarától állandó ül
döztetésben élt

Ugyanilyen karakánul viselkedett, 
amikor megtudta, hogy a munkaszolgá
latból visszatért, 25 éves, saját magát fő
kapitánnyá kinevező Bánó Mihály ve
zetésével ütlegelik, meghurcolják az új 
rend új rabjait, köztük két papot. A leg
gyalázatosabb, a vallást sértő káromko
dásokkal illették Mihalovics Ernő c. 
kanonokot, s Paczolay református lel
készt. Emiatt a Belügyminisztériumban 
is tiltakozott 1945 tavaszán Bemát atya, 
de a vizsgálat mindent jónak talált, a 

-szerzetest pedig lefogták.
- Szakdolgozatának - ki merem mon

dani - legszenzációsabb fejezete a Ma
gyar Államrendőrség Kecskeméti Fő- 
kapitányságának politikai osztályán 
1945. júliusi kihallgatásaikor felvett 
jegyzőkönyvek ismertetése.

- Ezekből az derül ki, hogy a börtön
ben fogva tartottaknak mondott prédiká
ciói ürügyén izgatással vádolták. Ebből 
a szempontból a jegyzőkönyveknek kü
lön érdekessége, hogy politikai nyomo
zók miként ferdítik el a Szentírás példa
beszédeit, csodáit, úgy hogy abból vádat 
lehessen kreálni. Emiatt egyébként 1945 
nyarától állandó üldöztetésben élt. Meg- 
hurcolása is hozzájárult ahhoz, hogy 
Kecskeméten a kommunisták még any- 
nyi szavazatot sem kaptak, mint ahány 
párttagjuk volt.

Az már csak a sors fintora, hogy ami
kor 2002-ben, a választások előtt 
Budapest-Pasarétre - oda, ahonnan Ber
nát atyát 1949-ben elhurcolták - is ér
keztek prédikáció-megfigyelők, akkor 
azokat a sorokat olvastuk fel nekik, 
amelyeket ő vallatói előtt mondott a 
papság társadalmi szerepvállalásáról.

„Sírját most keressük a 
301-es parcellában64

-Amint említette, a zaklatások miatt a 
rend elöljárója a pasaréti kolostorba 
menekítette, de a Rákosi terror egyik 
■legszörnyűbb évében, 1949 novembe
rében letartóztatták.

- Államellenes összeesküvés volt a 
vád ellene, melynek körülményeit eddig 
még nem sikerült tisztázni. 1950. márci
us 3-án 15 év fegyházra ítélték. „Neve 
fogalom volt a rabok között, ahol ret
tenthetetlen kis alakja föltűnt, sereglet
tek köré az emberek" - írták róla rabtár
sai. 1954. március 2-án a rabkórházban 
hunyt el, tüdőrákban, Sírját most keres
sük a 301-es parcellában, de az adatok 
pontatlansága miatt vállalkozásunk 
eléggé reménytelennek látszik. Életében 
számomra az a szimpatikus és vonzó, 
hogy együtt látom benne a sok-sok ku
darcot, meghasonlottságot, és azt, hogy 
ezekre miként talált megoldást a szegé
nyek és üldözöttek hősies szolgálatában.

Bízom benne, hogy fr. Kálmán Pé
ter Peregrin tudományos munkájá
nak jelentőségét sikerült ezzel a rövid 
beszélgetéssel, a kötetből idézett so
rokkal érzékeltetni. Szakdolgozata is 
igazi ferences munka volt

Heltai Nándor



Új református lelkész Hetényegyházán
Bércesné Szalóky Edit nyugdíjba 

vonulását követően október else
jétől Ferenczi Zoltán látja el a lel
készt feladatokat a hetényi refor
mátus közösségben. Ferenczi Zol
tán korábban a Gyermek, Ifjúsá
gi- és Sportminisztérium kábító
szerügyekért felelős államtitkárá
nak helyettese volt. Tizennégy éve 
foglalkozik drogosokkal, előtte két 
évig alkoholistáknak segített. Két 
könyve jelent meg, készül a har
madik is. Tanít az ELTE-n és 
Debrecenben. Nagy kedvvel fogott 
bele a munkába, és hiszi, hogy en
nek eredménye is lesz.

Nagyon elfoglalt ember...
Rendkívül élvezem  a munkámat, azt 

csinálom, am it szeretek. Sokszor haj
nalban is dolgoznom kell, hogy utolér
je m  m agam at, v iszont rugalm asan 
dolgozom , nem  szeretem  a kötött 
m unkaidőt. A családom ra például 
m indig szakítok időt, olyankor kikap
csolom a telefont, és csak a feleségem 
mel, Csillával és kislányomm al, Vi
rággal foglalkozom.

Hogyan fogadták a gyülekezetben?
Úgy érzem, nagyon kedvesen, nagy 

szeretettel engem is és a családom at is. 
Azt éreztem, hogy Bércesné Szalóky 
Edithez nagyon kötődtek, sokan egé

szen szorosan. Nagyra becsülöm  őt a 
munkájáért, azért a tizenkilenc évért, 
amit itt töltött, hiszen ez nem  m úlha
tott, és nem  is m últ el nyom nélkül. 
Szép és látható eredményei vannak a 
munkájának.

Ez egy kis közösség. Ez könnyít a 
lelkész munkáján vagy nehezíti?

A nagy gyü lekezetnek  ugyanúgy 
m egvannak a maga előnyei és hátrá
nyai, m int egy ilyen kis csoportnak. 
Nekem utóbbi a szimpatikusabb, von
zóbb. A személyesség, az átláthatóság 
nagyon fontos, jobban nyílik lehető
ség a személyes kapcsolatok kialakítá
sára.

Hogyan került a hetényi gyülekezet
hez?

Februárban m ár gondolkoztam  azon, 
hogy elhagyom  a közigazgatást. Jelez
tem, hogy szívesen dolgoznék valahol 
ilyen szerepkörben, és mivel nagytisz- 
telendő asszony nyugdíjba vonult, erre 
m egadatott a lehetőség.

A közigazgatásban megszerzett ta
pasztalatokat hogyan tudja hasznosí
tani?

M indenképpen szeretném. Egy ti
zenöt éves koncepció alapján fogunk 
dolgozni.

Fogunk?
Igen, szeretek munkatársakkal dol

gozni, és nem vagyok híve annak,

am ikor valaki egy bizonyos pozíció
ban m egkérdőjelezhetetlennek tartja 
magát. Kell a belső kontroll. Várom 
mindenkitől a kritikákat. Szeretném 
elérni, hogy a gyülekezetből többen a 
m unkatársam nak tartsák majd m agu
kat. Meg szeretném szólítani az em be
reket úgy, m int ahogy Jézus vagy Pál 
apostol tette. Ez nem azt jelenti, hogy 
ők többet tudnának, m int akik nem  áll
nak annyira közel hozzám.

Milyen szerepe lehet egy lelkipász
tornak egy község életében?

Hasonló, m int egy polgárm esternek. 
M int tudjuk, az önkorm ányzatok kál
vini m ódon épülnek fel, a struktúra
építés az alapjuk. Valamifajta érték- 
közvetítés, megtartás, az emberi kap
csolatok ápolása és erősítése lehet a 
feladata.
A hetényi református közösség

ben igen komoly munkaterv ké
szült, szinte minden nap tartanak 
foglalkozásokat időseknek, gyere
keknek, középiskolásoknak és 
nyugdíjasoknak. Ferenczi Zoltán 
örömmel számolt be arról, hogy új 
gyülekezeti lap is indul He-tény- 
ben. Egyre nagyobb az érdeklődés 
minden korosztály részéről a kü
lönböző foglalkozások iránt.

D. S.

Viszonzott látogatás

Alföldi Albert, a megyei közgyűlés alelnöke, határon túli magyarok 
ügyében illetékes kormány-főtanácsadói minőségében nem régiben 
látogatást tett Marosvásárhelyen is. Itt, többek között Csató Béla 
főesperes vendége is volt. Most, akkori megbeszélésük folytatásaként 
találkoztak újra a kecskeméti megyeházán.

Az Evangélikus gyülekezet új építkezései
Kecskem éten a reform áció kora óta m űködik evangélikus-lutheránus 

gyülekezet, m int Kis János - dr. Szilágyi Tibor A kecskem éti evangéli
kus gyülekezet története (Kecskem ét 1992) könyvéből tudhatjuk. A 
gyülekezet csekély létszám a ellenére Istenben bízva m indig bátran vál
lalt feladatokat: a reform kor idején iskolát m űködtetett, 1861-ben fel
építette az Ybl M iklós tervezte tem plom át, a századelőn pedig a város 
egyik ékességének számító M ende Valér m egálm odta Luther-palotát. 
A gyülekezet élt, m űködött az 1945-90 közötti időkben is m ikor a poli
tika az egyházak szám ára csak korlátozott lehetőségeket engedett. Ki
tűnő lelkipásztorok: Sárkány Béla, Görög Tibor, Tóth-Szöllős M ihály  
végezték a lelkipásztori szolgálatot. A z egyház 1984-ben kezdte a város 
szám ára is értékes, városképalakító tevékenységét, m egkezdődött a 
tem plom  felújítása, az Arany János utca felől a tem plom  előterének ki
bontása.

A rendszerváltással új dim enziók nyíltak a kecskem éti evangélikus 
gyülekezet történetében is.

Pontosan m ásfél évtizede Kis János a gyülekezet lelkésze. Ez év őszén  
jelentős m unkálatok jutottak el a befejezéshez: m integy 20 millió fo
rint értékben m egtörtént a tem plom  külső felújítása, 50 milliós költ
séggel pedig az egyház Arany János utcai épülete lett újjávarázsolva, 
ahol gyülekezeti-, ifjúsági terem, a hivatalok m űködnek és szolgálati 
lakás is helyet kapott. Az egyház m unkáltató is, az idősek napközi ott
honában keresztény értékrendű, kedves légkör várja a nyugdíjasokat.

Kis János lelkész m unkáját segítik Sárkány Tiborné és Sárkány Ti
bor nyugalm azott lelkészek és segédlelkészként Lőrincz Csaba hatod
éves teológiai hallgató.

Az egyház hozzájárul a város kulturális életéhez is. A tem plom ban  
neves zenem űvészek, együttesek adnak koncerteket, az Arany János 
utcai épület képzőm űvészek, m int legutóbb Kalm ár Pál, kiállításai
nak nyújt lehetőséget. Heltai N ándor helytörténész kutatásai behatá
rolták Petőfi Sándor hajdani iskolája helyét. Kis János lelkész szerint 
mivel a városban még nincs Petőfi szobor, e méltó helyen az egyház is 
szívesen hozzájárulna m egalkotásához.

M indezek m ellett azonban Kis János és Szigeti László felügyelő fon
tosnak tartják a gyülekezet folyam atos, belső, lelki „új refor
m ációját44.

* K árolyfalvi József

Gyűlöletbeszéd
Azt mondja az egyik párt valamelyik vezetője bele a tévékamerába, hogy ez 

a sajnálatos eset csak azért fordulhatott elő, mert a másik pártban eluralko
dott az egyik párt elleni gyűlöletbeszéd.

Első nekifutásra tátva maradt a szám, mert az indoklásnak még annyi kö
ze sem volt a problémához, mint hajdúnak a hat pár rendőrcsizmához.

A második menetben erős felindulással elkezdtem emlegetni a tévé ripor
terének, szerkesztőjének felmenőit, hiszen az lehetetlen, hogy egy politikus 
ennyire ártatlan arccal, ilyen rezzenéstelenül mondjon ekkora butaságot. 
Nem, nem! Biztosan kivágtak valami fontosat az interjúból, vagy egészen 
mást kérdeztek tőle, csak mi nem tudjuk, hogy mit, szóval megint gyorstal
paló médiasztárjaink szúrták ki a labdát.

Harmadjára azonban - kissé lecsillapodván - eszembe ju to tt egy régi vicc.
Móricka panaszkodik otthon:
-A pu, az új tanítóbácsi gyűlöl engem!
- Honnan veszed ezt, Móricka?
- Hát onnan, hogy állandóan macerái, semmi nem jó  neki, amit mondok, 

vagy csinálok.
- Sebaj, kisfiam! M ajd én megnézem, mi van emögött. Beszélek a 

tan ítóbácsiddal!
Másnap felkeresi a tanítót, megegyeznek, hogy apuka beül az osztályba, 

kiderítendő az igazságot. Óra folyik, tanító kérdez:
- Móricka! Mennyi hatszor nyolc?
- Na látod? - fordul apjához a kötök. - Már kezdi!

Planetáriumi fotótárlat
„Erdélyi hívogató44 címmel a 

Planetárium adott helyet Kissné 
Bállá Erzsébet fotóművész erdé
lyi tájakat és életképeket bem uta
tó gazdag kiállításának. E. Ko
vács Zoltán igazgató megnyitója 
után Sirkó László színművész és 
színitanodás növendékei adtak* 
műsort. A termet zsúfolásig meg
töltő közönség szeretete és érdek
lődése is bizonyítja, hogy itt

nemcsak egyszerűen egy kiállítás 
megnyitóról volt szó, hanem Kiss 
András és felesége, valamint fia 
olyan üzletet működtetnek Kecs
keméten, amely nemcsak egysze
rűen „szolgáltatást nyújt“, hanem 
személyük révén valóban kivívta 
a város lakóinak megbecsülését. 
A képek pedig hűen tükrözik, 
hogy Erzsiké erdélyi családi gyö
kereit ily módon is híven ápolja.

Kápolna-avató ünnepi Istentisztelet
Több évi, gondoktól sem mentes, 

de kitartó és lelkes építkezés befe
jeztével egy m ár részben „belakott44, 
fontos közösségi házat avattak a kö
zelm últban, a Hunyadi-városban. A  
Kecskem éten jó félévszázados gyö
kerekkel rendelkező H. N. A dventis
ta Egyház kecskem éti gyülekezeté

nek kápolna-avató ünnepi istentisz
te le tét végre m egtarth atták . Az 
egész napos rendezvény kezdetén az 
egyház országos vezetőit, a testvér
gyülekezetek, a helyi társegyházak  
és in tézm ények képviselőit, Tóth  
Szilárd helyi lelkész köszöntötte, 
majd az ünnepi m űsor után Hoffer

Z oltán , a gyü lek ezet k rón ikása  
m ondott ism ertetőt. Az igehirdetés 
után a korábban itt szolgált lelké
szek, így az építkezést jórészt lebo
nyolító - m ost Szegeden szolgáló - 
M urányi József lelkipásztor is kö
szöntötte a közösség tagjait és a ven
dégeket.

s a s s s s a s
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UNIÓS TÖREKVÉSEK A SZÉCHENYIVÁROS 70 % -O S  foglalkoztatottság?
AUTÓSISKOLÁJÁBAN

„MEGBECSÜLÉS AZ IDŐS EMBEREKNEK44 címmel nyugdíjas fórumot 
szervezett a szocialista párt kecskeméti szervezete a Ceremónia Bor- és Ren
dezvényházban, melynek emeleti nagytermét zsúfolásig megtöltötték az ér
deklődők. A  rendezvényen M árfai Péter, Vári Gyula és Zuschlag János or
szággyűlési képviselők, valamint Brúszel László önkormányzati frakcióveze
tő tartottak tájékoztatót, és válaszoltak a számos felvetődő kérdésre, észrevé
telre és javaslatra. A sikeres fórum rendszeres folytatását ígérték a szervezők.

Ajelenlévők nagyszámából megítélve minden bizonnyal külön
legesen jó  kapcsolatokat ápolnak a társintézményekkel is.

Valóban nagyon jó  kapcsolatot sikerült kialakítanunk például a 
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelettel, mely az új jogsza
bályokkal való megismertetés mellett a gyakorlati szervezési fel
adatok ellátása terén is ideális, „ügyfélbarát “partner. Míg más au
tósiskolákban a kötelezően előírt tanórák felvételét követően egy 
hónapot is igénybe vehet a vizsgaidőpontra való várakozás, addig 
ez nálunk mindössze egy-másfél hét. Ennek köszönhetően nálunk 
a képzés időtartama - az elméleti és gyakorlati vizsga letételét is be
leszámítva átlagos esetben - nem több három hónapnál. Hosszú 
évek óta szoros együttműködést alakítottunk ki a városi és megyei 
baleset-megelőzési bizottságokkal. Közlekedési veszélyhelyzetek 
elkerülésére irányuló programokon veszünk részt: vállaljuk a gép
kocsivezetők továbbképzését, tájékoztató előadásokat tartunk a 
KRESZ-módosulásokról, velük együtt is szervezünk különböző 
közlekedési témakörű iskolai vetélkedőket.

Szintén régi múltra tekint vissza a megyeszékhelyen a rendőrség
gel való együttműködésünk. Hosszú ideje mi készítjük fel a rend
őröket a közlekedési gépkocsizó és járőrversenyre, illetve a karos 
forgalomirányító versenyekre. A Magyar Honvédség 59.

Ilyen mértékű alkalmazkodás a jelentkezők szabadidejéhez me
gyei viszonylatban is egyedül a Füredi Autósiskolában tapasztal
ható. A minőségi követelményeknél ugyanígy magasra tették ön
maguknak a mércét, hiszen ahogy Békési úr szavaiból hallottam, 
országos átlagot tekintve az elsőre sikeres vizsgát tevők száma 60- 
65%, míg ez önöknél 80-85% körül mozog.

Az itt megforduló, zömében húsz év körüli fiatalok a város leg
jobb elméleti oktatógárdájától, magas szintű végzettséggel és több 
évtizedes szakmai tapasztalattal bíró tanároktól sajátíthatják el a ve
zetést megalapozó ismereteket. A Füredi Autósiskola nagy hang
súlyt fektet a baleset-megelőzésre is. Általános és középiskolákban 
osztályfőnöki órák keretében tartunk ebben a témakörben előadá
sokat. Emellett rendszeres időközönként szervezünk különböző 
ügyességi és közlekedési vetélkedőket a diákok számára. Ezek leg
főbb hozadéka, hogy a gyerekeken keresztül egyre több szülő, fel
nőtt vesz részt, vonható be ezekbe a programokba. A balesetmentes 
vezetésre irányuló oktatás és megannyi program, próbálkozás esz
közei annak, hogy alaptörekvésünk minél szélesebb körben kitelje
sedhessen: defenzív, a helyzethez gyorsan alkalmazkodni tudó, elő
relátó gépkocsivezetőket szeretnénk képezni.

-ke-

Fórum nyugdíjasoknak

Mi tartozik a tevékenységi körükbe?
Ajárművezető képzés keretében a motorkerékpár, sze

mély- és tehergépkocsi, autóbusz és nehézpótkocsi ve
zetésének oktatásával foglalkozunk - minden kategóriában, melyre 
elsősorban a városból és környékéről étkeznek a jelentkezők: „M 
“moped, ,A “ motorkerékpár,, 3 ‘ ‘személygépkocsi, „C“ tehergép
kocsi, „D“ autóbusz kategóriákban, és „A l“, ,A  korl.“, „B+E“2, 
„C+E“, ,JD1“, „Dl+E“ alkategóriákban. Mivel a fiatal korosztály a 
leginkább érintett a képzéseinken, nem árt tudni, hogy mindegyik 
kategóriában a korhatárt megelőzően már fél évvel lehet hozzánk 
jelentkezni, és negyedévvel a korhatár előtt letehető az elméleti 
vizsga Képzésünk másik nagy területe a szaktanfolyamos oktatás, 
melyre az ország egész területéről tudjuk fogadpi a jelentkezéseket. 
Ezek az alábbi területeken igényelhetők: Belföldi KKSZ-t végző 
árufuvarozók és autómentők képzése, autóbusz-vezető és személy 
taxi képzés, TIR: nemzetközi tehergépjármű-vezető és autóbusz- 
vezető képzés, EU - konform vállalkozói szaktanfolyamok a fenti 
belföldi és nemzetközi képzések viszonylatában, ADR: veszélyes 
áruk közúti szállítását végzők képzése, könnyű és nehézgépkezelők 
képzése: építőgép kezelői (targonca, daru) és speciális szállítójár
művek (pl. billenőautók) vezetésére szóló jogosítványok megszer
zése, és még sok más lehetőség közül választhat a hozzánk fordu
ló. Természetesen részletes felvilágosítással szolgálunk minden ér
deklődő számára a 76/ 494-382-es telefonszámon. Tevékenysé
günk előremutató jellegét mutatja egyébként, hogy mivel az unió
ban öt évenként előírják a hivatásos gépkocsi-vezetők továbbkép
zését, ez is szerepel a kínálatunkban.

Jó hírek Bács-Kiskunnak

Kíváncsisággal vegyes érdeklődéssel figyelték a járókelők egy 
november végi délutánon, hogy miért is verődött össze egy ki
sebbfajta tömeg a Széchenyiváros egyik “zöld tízemeletese 
“előtt, s még nagyobb kérdezősködés indult meg, amikor az 
elegáns autóban befutó vendéget nagy tisztelettel fogadták az 
épület előtt állók. A jólértesültek rögtön tudták: az illusztris 
vendég dr. Békési István, a Közlekedési Főfelügyelet főigazga
tója, aki azért érkezett, hogy ünnepélyes keretek között meg
nyissa a Füredi Autósiskola legújabb képzőközpontját az Ara
di vértanúk tere 3. szám alatt, ahol addigra a rendőrség, a tűz
oltóság, a honvédelem, a katasztrófavédelem és még számos 
városi és megyei intézmény jeles képviselői várták a szalagát
vágás ünnepi pillanatait A ceremóniát követően arra kértem 
az autósiskola tulajdonos-igazgatóját Füredi Andrást, hogy 
szóljon pár szót cége történetéről, mely mára a térség legdina
mikusabban fejlődő autósiskolája lett.

Valamivel több, mint három éve alapítottuk a Füredi Autósisko
lát s az egykori öt fő helyett jelenleg már 15 fős oktatói gárda ké
szíti fel a jelentkezőket a vizsgára. Az első 16 négyzet- 
méteres, Március 15-e utcai irodánkból a tanulói igé
nyek jobb kielégítése érdekében fokozatos átmenetek
kel jutottunk el ebbe, a most már állandónak mondha
tó oktatási centrumba, ahol immár 120 nm-en, ízlése
sen kialakított ügyfélszolgálati helyiségekben és a mai 
kor követelményeinek megfelelő technikai fel- 
szereltségű oktatótermekkel váijuk az érdeklődőket. A 
feltételek javulása hasonlóképpen megfigyelhető az 
oktatói járműállomány gyarapodásán is. Jelenleg hét - 
átlagosan három éves, tehát meglehetősen fiatal, újsze
rű állapotban lévő - oktató személygépkocsi áll a tanu
lóvezetők rendelkezésére. Ezek mellett természetesen 
saját teherautó, autóbusz és 5 motorkerékpár vesz részt 
a gyakorlati képzésben.

Dr. Feleky Pál, a m egyei m unkaügyi központ vezetője, Burány Sándor 
m iniszter és Balogh László, a megyei közgyűlés elnöke

A sikerre koccintottak a m egnyitó vendégei

Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis gépkocsivezető jelöltjeit is évek 
óta mi készítjük fel az autóvezetői vizsgára, de a gépkocsivezetői ál
lomány szintentartó, minősítéssel záruló továbbképzését is mi vé
gezzük.

Kapnak-e valamiféle kedvezményt azok, akik önöket választják? 
2003 májusától államilag elismert, ún. Akkreditált Felnőttképzési 

Intézményként tartják számon a Füredi Autósiskolát, amely révén 
jelentős anyagi támogatáshoz is juthatnak a képzésen sikeres vizs
gát tett hallgatók: a teljes képzési díj 30 %-a visszaigényelhető a 
személyi jövedelemadóból. Á jövedelemmel még nem rendelke
zők e támogatást szintúgy visszaigényelhetik egyenes-ági hozzátar
tozójuk adójából.

Mennyiben tud alkalmazkodni a Füredi Autósiskola a jelentke
zők szabadidejéhez?

Kéthetenkénti indulással három tanfolyam fut egymás mellett 
párhuzamosan, ami a jelentkezők számára akadály nélkül átjárha
tó. A hétvégi és a hétközi tanfolyam mellett a hétközi képzésen be
lül délelőtti (8.00 h.) és délutáni (16.00 h.) külön tanfolyam is van. 
Ez azt jelenti, hogy ha valaki például egyik héten csak hétvégén ér 
rá, de a rákövetkező héten már inkább hétköznap járna, ennek meg
felelően választhatja meg, melyik órára megy be, ráadásul a napi 
váltóműszakban dolgozók is jöhetnek egyik nap délelőtt, másik nap 
délután.

K atona B éla,
az M SZP parla
menti képviselő- 
csoportjának he
lye ttes vezető je  
kecskem éti láto
gatása után sajtó- 
tá jékozta tó t ta r
tott. A jövő  évi 

Mi ü i P kö ltségvetés le 
zárásával k ap 

csolatban kiemelte, hogy a társadalmi 
igényeknek megfelelően a parlamenti 
végszavazásra a frakció támogatásával 
az önkorm ányzatok 28+15 m illiárd fo
rint pótlólagos központi tám ogatást 
kapnak. 45 m illiárd forint ju t központi 
forrásból a régióknak, és 3,5 m illiárd 
cím zetten és m egyékre leosztva a 
rendőrségnek. Az EU-s pályázati ala
pok önrész-biztosításához az önkor
m ányzatoknak és a vállalkozóknak 
külön keretet biztosít a kormányzat.

Balogh László megyei közgyűlési 
elnök itt jelentette be, hogy a D él-al

földi Regionális Tanács elnöki tisztét a 
következő évben szem élyében látja 
majd el, az alelnök pedig Szécsi Gá
bor, Kecskem ét polgárm estere. Sze
retnék, ha 2004 az együttm űködés éve 
lenne a három megye között. Fontos 
változás lesz, hogy a megyei és kistér
ségi regionális tanácsok szavazati jo g 
gal vesznek majd részt a DART-ban. 
Elmondta még, hogy a megye cél-, il
letve cím zett támogatásként, illetve te
rületfejlesztési célokra 6-6 m illiárd fo
rintot kapott központi forrásból. Ennyi 
pénz még egyetlen kormányzati ciklus 
első évében soha nem ju to tt Bács-Kis- 
kunnak. Itt hangzott el először az M5- 
ös kivásárlása, illetve m atricássá téte
le ügyében hozott korm ányzati döntés, 
továbbá az, hogy m egkezdődött a m e
gyén keresztül tervezett M 9-es és M8- 
as utak ügyében a m egyék és ország
részek összefogása és lobbizása. Jó hír 
az önkorm ányzatoknak és a vállalko
zóknak, hogy az iparűzési adó 25 szá
zalékával csökkenthető lesz majd a 
társasági adó mértéke.

szakképzés piaci igények
nek való megfeleltetésé
vel, bele értve az önkor
mányzatok érdekeltségé
nek növelését is.

Mindezeket kiegészítve 
Balogh László, megyei 
közgyűlési elnök a mun
kaügyi alapok további de
centralizációját sürgette, 
és hangsúlyozta a terület- 
fejlesztés fontosságát a 
mezőgazdasági foglalkoz
tatottság gondjaival sújtott 
területeken.

A Szféra Kft. szervezé
sében regionális munka
ügyi tanácskozást tar
tottak az ÁFEO SZ  
Szakközépiskolában, a- 

A szalagvágók: dr. Békési István és Füredi András melyen részt vett Burány
Sándor munkaügyi- és 
foglalkoztatáspolitikai 
miniszter is.

A műsorral egybekötött 
szakmai rendezvény vé
gén tartott sajtóbeszélge
tés fő témái a következők 
voltak:

- 2010-re a kormányzat

a mostani 51 százalékos 
foglalkoztatottsági muta
tót 70 százalékra szeretné 
emelni.

- O lyan új stratégiai 
anyag kerül a tárca előter
jesztésében a közeljövő
ben a kormány elé, amely 
a rendszerváltozás óta 
még nem volt.

- Kiemelten foglalkozott 
a miniszteri tájékoztató az 
oktatás és foglalkoztatás
politika jobb összehango
lásával, ezen belül is a

Privatizáljuk a Parlamentet!
Amikor e sorokat írom, éppen ülé

sezik a Parlament. A padsorokban 
ugyanannyian ülnek, mint az elnöki 
pulpituson. A témát akár érdekte
lennek is mondhatnánk, ha nem ép
pen az útépítésről lenne szó. Bár vé
gül is: mi köze a Parlamentnek (az 
államnak) az útépítéshez, ami ugye
bár magánkézben van, még azt is el
adták (óriási szerencsénkre!), amit 
maga az állam épített, vagyis mi.

Ez a privatizáció azonban szüksé
ges volt, hiszen - annyiszor sulykol
ták már belénk, hogy el is hisszük - 
ami állami kézben van, eleve csak

veszteségesen működhet. Egyik jó  
példa erre - ki ne tudná? - a Szeren
csejáték Rt. Ez a szerencsétlen cég 
egyik csődből a másikba zuhan, alig 
győzi állam bácsi belepumpálni a 
segélypénzeket. De talán már nem 
sokáig, hiszen némely tisztán látó 
politikusunk időt és energiát nem 
kímélve igyekszik meggyőzni a köz
véleményt a cég privatizációjának 
szükségességéről, makacs értetle- 
nek ellenkezése dacára. Dehát me
lyik disznó fekszik önként, sőt, szí
vesen a kés alá? (Aki tudja a vá
laszt, hívjon f e l  telefonon, vagy

küldjön sms-t. A végére tárcsázzon 
l-est, ha egyik se, 2-est, ha néme
lyik, 3-ast, ha mindegyik.)

Nos, ha már úgysem működik, pri
vatizáljuk a Parlamentet is!

Nagyon kifizetődő lenne!
Nem kellene például költséges vá

lasztásokat rendezni. A képviselőket 
magánvállalkozó alkalmazná vagy 
rúgná ki. Mondjuk az, aki megvette 
a Szerencsejáték Rt-t. A fizetéseket ő 
szabná meg, és az egész intézményt 
meg is szüntethetné, ha nem rentá
bilis.

Utóbbinak van a legnagyobb esé
lye.

Es akkor a kiskirályok helyett vég
re lenne egy nagy.
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Reform körösök találkozója
Az állampárt lebontásában és a rend

szerváltozás megalapozásában meghatá
rozó szerepet töltöttek be az 1988-89-ben 
alakult reformkörök. Az első, szegedi re
formkor megalakulásának 15. évfordu
lóján ünnepi tanácskozást tartottak 
„Újabb tizenöt év küszöbén - társadalmi 
adósságaink44 címmel Szegeden a Re
formkörök Alapítvány és a Táncsics Mi
hály Alapítvány szervezésében.

A műhely-vitára az ország szinte minden 
részéből közel kétszáz volt reformkörös ér
kezett. Közülük többen Kecskemétről is. 
Számosán ma is aktív tagjai a közéletnek,

egy részük fontos párt-, illetve állami tiszt
séget tölt be ma is, míg mások a gazdasági- 
, illetve civil életben találták meg helyüket, 
de a barátság tartósan összeköti a társaságot. 
Az ismertebb közéleti szereplők közül a ké
pen is láthatjuk Szili Katalint, Hiller Istvánt, 
Gyurcsány Ferencet, Vitányi Ivánt, Botka 
Lászlót, Baja Ferencet, Újhelyi Istvánt, Sza
bó Zoltánt, Ördögh Szilvesztert, akik éppen 
az egyik referátum előadóját, Brúszel Lász
lót, a kecskeméti reformkör egyik alapítóját 
hallgatják. A tanácskozás előtt a részt vevők 
megkoszorúzták a megyeháza előtti téren 
álló Nagy Imre szobrot.

Több segítséget várnak
Idén tavasszal több agrárszakem ber kezdem ényezésére m egalakult az M SZP 

Kecskeméti szervezetén belül az agrártagozat. Tagjainak döntő többsége párton 
kívüli, baloldali szimpatizáns a termelői, közigazgatási, vidékfejlesztési ágaza
tokból. A tagozat célja, hogy szakmai fórumot és vélem énynyilvánítási lehető
séget adjon a résztvevőknek, rendszeres kapcsolatot alakítson ki az országos ag
rárvezetéssel, és érvényesítse a tagok szőkébb pátriájának érdekeit.

A legutóbbi ülésen Szabó Bálint, a tagozat elnöke beszám olt az eltelt időszak 
eredményeiről. M int elmondta, négy tagozati ülést, és egy nagy sikerű regioná
lis agrárkonferenciát tartottak. A sikerek között em lítette, hogy a kecskeméti az 
M SZP országos agrártagozatának fontos szervezeti egysége lett. M unkájuk 
alapján a m egyében új helyi tagozatok alakulnak több településen, így ham aro
san lehetőség nyílik egységes megyei agrártagozat létrehozására.

A hiányosságok között említette, hogy keveset foglalkoztak helyi problém ák
kal. Javaslataik és kezdem ényezéseik eljutottak az agrárirányítás megfelelő 
szintjeire, ám kevés foganatjuk lett. Példaként em lítette a falugazdász hálózat 
átszervezését és a term elői csoportok elismerésével kapcsolatos ellentm ondáso
kat. Sikernek könyvelhetik el viszont, hogy javaslatukra koordinátort neveztek 
ki Pásztohy András személyében az agrártagozat, az Országgyűlés mezőgazda- 
sági bizottsága, az M SZP-frakció és a szakm inisztérium  között. Az elnök sajnál
kozva említette, hogy a megyében élő szocialista parlam enti képviselők kevés
sé segítették munkájukat.

Jövő évi terveik között szerepel a megyei agrártagozat létrehozása, jobb koor
dináció az agrár érdekképviseleti, közigazgatási, terület- és vidékfejlesztési 
szervekkel, kapcsolatfelvétel a term éktanácsokkal, valam int a M ezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési H ivatal m űködésének megismerése.

C sak a hom ok m arad?
Úgy tűnik, jövőre sem indulhat a régóta sürgetett hom okhátsági vízprog

ram. A hírek szerint a több m int egy milliárd forint helyett csak kétszázöt
ven millió szerepel a jövő évi költségvetésben erre a célra. Ez egyetlen víz
tározó kialakítására sem elég, viszont lehet belőle m egvalósíthatósági ta
nulm ányt készíteni négyre.

N em csók János, az A lföld felzárkóztatásáért felelős korm ánybiztos októ
berben még azt m ondta egy kecskem éti tanácskozáson a m egyei közgyűlés 
tagjai előtt: kizártnak tartja, hogy ne szerepeljen a 2004. évi költségvetés
ben 1,35 m illiárd forint a program  elindításra. Úgy látszik, ez a kizártnak 
tartott helyzet mégis bekövetkezik.

Az O rbán-korm ány 1999-ben határozatot fogadott el a Hom okhátság víz
háztartási helyzetéről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról. Cselekvési 
program  is készült, de pénz m ár nem  került rá. Idéh a korm ány egy gyorsí
tott program  kidolgozásáról döntött. E szerint a térségben a vízvisszatartás
ról kell gondoskodni, ennek érdekében csatornákat, tározótavakat alakíta
nak ki. A program  fontos része a m ezőgazdasági szerkezetváltást segítő fej
lesztések elindítása.

M int N em csók János Kecskem éten ismertette, m integy ötven, 10-200 ezer 
köbméteres, term észetes m élyedésekben kialakított tározókban fognák fel 
az őszi, tavaszi vizeket, és gravitációs m ódon engednék tovább. Felújítanák 
a nyolcvanas évek végén épült, de azóta sem használt csatornákat, mint 
am ilyen például a lakiteleki öntözőfürt. A program  kilenc m illiárd forintba 
kerülne, am inek kétharm adát ebben a ciklusban biztosítanák. M ost úgy lát
szik, a fejlesztés csak 2005-ben indul.

Az ENSZ élelm ezésügyi világszervezete, a FAO a Hom okhátságot nem 
régiben a félsivatagi övezetbe sorolta. Vagyis úgy tartják számon, m int a 
Föld azon részeinek egyikét, ahol néhány évtizeden belül, de lehet, hogy 
m ár ham arabb súlyos gondokat okoz majd a vízhiány. A z Országgyűlés no
vem ber végén egyhangúlag elfogadta a sivatagosodás elleni ENSZ-egyez- 
mény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. Ez jó  hír, de ennél többre len
ne szükség. M indenek előtt tudatosítani kellene, amit Balogh László, a m e
gyei közgyűlés elnöke m ár többször hangoztatott: a Hom okhátság vízház
tartásának felborulása igenis országos problém a, és helyi forrásokból nem 
lehet megoldani. má

Budapesten is bemutatkoznak
A közelmúltban láthattuk a NEKEM 8 Teázó Galériájában a Kecskeméti 

Fotókör nyári IV. Kontakt Fotográfiai Táborának kamara-kiállítását, 
amely Barangolás a bugaci kispöfögő nyomában címet viselte. Ez az anyag 
most egész hónapban Budapesten, a Bálint Zsidó Közösségi Házban tekint
hető meg. A megnyitót Győri Lajos, a M AFOSZ elnöke tartotta.

Ajándékkészítés, készülődés

Gyermekek hónapja
A K atona József K önyvtárban decem ber 17-én, 10 óra 30 perctől 

„Karácsonyi képeslapok44 címmel m egrendezett foglalkozáson a kis
iskolások számára teszik a közelgő ünnep hangulatát elővarázsolni 
versekkel, mesékkel, játékokkal.

A Gyerekek Hónapja program sorozat keretében gyerm ek-alkotáso
kat állítanak ki az intézm ényben: „A kacsalábon forgó kastély 
gyerm eksz^pm el44 címmel a m esem ondó gyerekek rajzait láthatja a 
közönség a M eseország Galériájában, 2004 februárjáig.

A K ecskem éti Képzőm űvészeti Szabadiskola éves tárlatát évek óta 
a megyei könyvtárban rendezik meg. A kiállítás decem ber 13-án 17 
órakor nyílik.

A c i t e r a  m e s t e r e
Horváth József országosan is is

mert népi citeraművész, népdaléne
kes. Tősgyökeres kecskeméti, idén 
ünnepli hetvenedik születésnapját. 
Nemrégiben elnyerte a Szolnokon 
rendezett Amatőr művészek fesztivál
ja  első díját.

- Hogyan is kezdődött ? - fagga
tom.

- Ebben nekem nem volt tanítóm, 
mesterem. Otthonról, a családi körből 
hoztam magammal a népdal, a citera- 
zene szeretetét. Eltanultam, rám ra
gadt, az életem részévé vált.

- Rendszeresen szerepel együttesé
vel szerte az országban és külföldön 
is. Milyen szempontok szerint válo
gatja a dalokat, zeneszámokat?

- A legfontosabb, hogy amivel a kö
zönség elé lépünk, megfeleljen az élet- 
felfogásunknak, ízlésünknek, stílu
sunknak. Idegen tőlünk a jóízlést sértő 
silányság. Az országos és városi talál
kozókon, fesztiválokon kívül minden
hová elmegyünk, ahová hívnak ben
nünket. Obsitos nevű együttesünknek 
öt tagja van. Én énekelek, és a citera 
mellett szájharmonikán játszom. Ami
kor egyedül szerepelek, a saját készíté
sű citerámat veszem elő, és a másik 
hatot "pihentetem". Nekem a közön
ség szeietete nagyon fontos. Jó éizés, 
ha elfogadják és megtapsolják, amit 
csinálok.

-A  család?
- Az egyik lányom óvónő, a másik

kisvállalkozó, a fiam szobafestő-má- 
zoló. És aranyosak az unokák.

- Egy évtizede nyugdíjas, ám most 
is dolgozik.

- Nem tudok munka nélkül élni. A 
Tanítóképző Főiskolán amolyan min
denes vagyok, semmilyen munka 
nem idegen tőlem. A  szakközépiskolai 
érettségi után géplakatos szakvizsgát 
tettem, majd a GAMF-on ív- és láng- 
hegesztő tanfolyamot végeztem, volt 
könnyű- és nehézgépkezelői képesíté
sem is. Munkahelyemen, ahol negy
ven évig dolgoztam, voltam betono- 
zó-gerendázó, rakodó, raktárvezető és 
darus művezető. Szép és változatos 
életem volt eddig. Azt vallom, hogy 
ének és zene nélkül lehet élni - de nem 
érdemes.

V. M.

Nekik most nem8, hanem 12

A Szabadság téren lévő NEK EM 8 teázó rendszeres kiállításainak  
sorát folytatva m ost „Játékszerek anno44 címm el, hajdan volt já 
tékszerek bem utatására vállalkozott. A kis helyen összegyűlt népes 
közönséget m egnyitó gyanánt Rum i László bábm űvész és Rumi 
Zsófi árnyjátékkal szórakoztatta. Ugyanitt tekinthették m eg az ér
deklődők Tóth Virág textilm űvész játékos ruhabem utatóját is. De
cem ber 12-én 18 óra 12 perckor „Ünnepek44 cím m el szintén itt nyí
lik M ajoros Gyula szobrászm űvész kiállítása.

TZSfté*
Sikeres

kecskeméti
birkózók

Az idén áprilisban új alapokra helyezett 
kecskeméti birkózósport nagy sikert ért el a 
közelmúltban. Sporttörténelmi siker ez, hi
szen az UNIVER-KTE csapat először nyer
te meg a felnőtt csapatbajnokságot. A klub 
idén leginkább utánpótlás vonalon villogott, 
ezért is volt örömteli a nagyok sikeres sze
replése. Tavasszal Dakó Tibor, a Mazda- 
Dakó vezetője lett a szakosztályelnök, Sza
bó Boldizsár pedig  technikai vezetővé 
avanzsált. A szakmai igazgatói posztra a ko
rábban a Vasasnál tevékenykedő, ám kecs
keméti Tihanics Tibor került. O fogja össze 
a Kovács Sándor, Kovács Zoltán, Andrási 
Lajos alkotta szakmai stábot. Sikerrel.

• A birkózás régi hagyom ányokkal rendel
kezik a városban, amit nem szabad veszni 
hagyni. Kötelességem nek tartom, hogy a tő
lem telhetőt megtegyem azért, hogy ez a 
sportág sikeresen szerepeljen a közeli és a 
távoli jövőben - vallja be a mellékesen nem 
régiben szenior világbajnoki cím et szerző 
tréner (a budapesti viadalon az U23-as ver
senyen a kecskeméti Horváth András is 
győzött, míg Dajka Zsolt m ásodik lett) . Az 
a célunk, hogy a sok fiatal ne az utcán ve
zesse le a feszültséget, ne drogozzon, ha
nem ha m ár a birkózás tetszik neki, minél 
egészségesebben éljen. Hála Istennek, egy
re nagyobb az érdeklődés a sportág iránt, 
am inek nagyon örülünk, hiszen a jövő az 
utánpótlásban keresendő.

Való igaz, talán még a legnagyobb sportra
jongók is abba a hibába esnek, hogy egy- 
egy klub életét a felnőtt, élvonalbeli sporto
lók eredményei alapján minősítik. Pedig 
Kecskem éten is akadnak nagy tehetségek, 
szerencsére szép számmal.

• Április óta minden korosztályban vannak 
korosztályos bajnokaink - büszkélkedik  
Tihanics Tibor. Bányi Olivér diákolimpiái 
bajnok, Vörös Gábor, Vörös Tamás, S. 
Tóth Tamás, Györgyi Péter második helye
zettek. A csapat holtversenyben a B VSC-vel 
az élen végzett az összesítésben. Serdülő 
m agyar bajnoki cím et szerzett Bányi Olivér 
(igen, ő egy korosztállyal fiatalabb, és így 
sikerült neki a bravúr), Györgyi Péter „meg 
kellett, hogy elégedjen44 a bronzzal. K étsze
res ifjúsági m agyar bajnok lett Dajka Ri- 
chárd , aki az ifi E urópa-bajnokságon  
bronzérm et szerzett, úgy, hogy korábban 
még a válogatottság sem volt biztos. Junior 
m agyar bajnok lett Dajka Zsolt, Dömötör 
László, míg Zelei László szabadfogásban 
m ásodikként állhatott a dobogóra.

Tihanics elismeri, hogy vidéki csapatként 
sokkal nehezebb egy főváros-cen trikus 
sportágban boldogulni, főleg, ami a váloga
tottban betöltött szerepet illeti. Az állandó 
utazgatást nem mindenki vállalja, de a klub 
m indet m egtesz azért, hogy a jövőben senki 
ne kerüljön emiatt hátrányos helyzetbe. M ár 
csak azért is, m ert a felnőttek között többen 
esélyesek az olim piai szereplésre, így a m a
gyar bajnok Majoros István, Berzicza Ta
más, Nagy Balázs, vagy Káló Béla. A  szak
em ber úgy gondolja, ha a négyből kettő si
kerrel já r  a februári kvalifikációs versenye
ken, akkor m ár elégedett lesz. Arra pedig a 
városnak is fel kell figyelnie, bár a birkózás 
még mindig viszonylag kedvező pozícióban 
van a tám ogatások szempontjából.

• Szeretnénk, ha megfelelő anyagi háttér 
állna rendelkezésre, hogy az olim piára nor
málisan fel tudjunk készülni. M ost m indent 
annak rendelünk alá, ez nem vitás. Az, hogy 
idén sikeresen szerepeltünk, nem valósulha
tott volna meg a tám ogatóink nélkül, köszö
net nekik.

M erthogy nem rég olyasmi történt, ami 
még soha. Csapatbajnoki cím et szerzett az 
U N IV ER -K TE szakosztálya. A helyben 
m egrendezett viadalon a Csepel, a Vasas és 
a Ferencváros vett részt, és a Vasas szám í
tott az esélyesnek. A döntőben, gigászi csa
tában egy egységgel volt jobb a KTE, de ez 
is elég volt a győzelemhez. Később aztán a 
fehér asztalnál a szövetség a Vasast is győz
tesnek hozta ki egy m ásfajta számítási mód 
alapján. Ez semmit nem von le a kecskem é
tiek érdem éből, kiváltképp akkor, hogy 
szinte mindenki biztos abban, fordított hely
zetben a kecskem étieket nem nyilvánították 
volna társbajnoknak.

Dobos Sándor
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Pintér Lajos költő nyitotta meg, Főző Ágnes verset m ondott Bahget Iszkander fotótárlatán a Ka
tona József Gim názium ban. Ekkor koszorúzták m eg a gim názium  alapítványának képviselői az is
kola előcsarnokában álló Katona-szobrot is a Katona napok rendezvényeinek keretében.

Ötszáz pályamű, harminckét díjazott

A Halasi út melletti lovastanyán 
boxos istállóban lótartást vállalunk 
Alap- és felsőbb szintű kiképzés 
Lovaglás oktatása, lovagoltatás 
Hobbilovak tartása kedvezményes áron

„Fogaink egészsége a XXI. 
században" - hirdeti a l l .  alka
lommal megrendezett gyermek
rajz pályázat mottója. A fogbeteg
ségek megelőzése céljából kiírt 
pályázat elindítója Szabó Zsuzsa 
rajztanár, textilm űvész és dr. 
M olnár M ária fogszabályozó 
szakorvos, a Pro Humanitate Kft. 
ügyvezetője. Az ő irányításukkal,

szervezésükkel már hagyomány, 
hogy a fogászati hónap keretében 
kiállítás nyílik a legjobban sike
rült pályaművekből. November 
21-én, immár 4. alkalommal a 
Szent-Györgyi Albert Középisko
la adott otthont a rendezvénynek. 
A 25 intézmény által, közel 500 
beküldött munkából 32 rajzot dí
jazott a zsűri. A legjobb pályamű
vek a Hosszú utcai és a Forra
dalom utcai óvodából, a Mátyás 
király és a Máriavárosi Általá
nos Iskolából érkeztek. Kiemel
kedően sok és színvonalas művet 
küldtek be a keceli Arany János 
Iskola tanulói.

A kilincsvédőhuzat
Márta üzent, látogassam meg mielőbb, mert 

nagy a baj, János elment...
Akár borítékolhattam volna János távozását, 

annak ellenére, hogy "mindene megvolt".
Márta szétsírt arccal várt a lépcsőházban. 

Zoknival és papuccsal. Utcai cipőmet egy mű
anyag zacskóba kellett tennem, mielőtt felhúz
tam a vastag zoknit meg a papucsot, Ezután 
kezet mostunk mindketten, és leültünk a kony
hában, mert a szobákban éppen véget ért a 
nagytakarítás, a szőnyegek már a padlón vol
tak, a védőhuzatok viszont még nem száradtak 
meg.

- Otthagyott! Egy koszos cafka vette el tőlem 
- zendített rá Márta.

Engem hagyott el, akinél nincs tisztább asz- 
szony a városban, tudhatod te is. Nyomoztam 
utána, tudd meg, nála a reggeli mosatlan 
edény akár estig se kerül a helyére. Na, mit 
szólsz?

- Azt, hogy biztosan dolgozik, reggel siet. 
M ajd elmossa este.

- Az én Jánosom nem ehhez van szokva! 
M ajd megbetegszik, majd visszajön ide, a tisz
taságba, a rendbe, ahol egy porszem sincs a la
kásban!

- Meglehet, hogy nem is élvezte ezt a nagy 
rendet, ahol mozdulni sem lehetett, ahol a pár
nájára naponta cserélt törölközőt kellett 
teríteni...

- Igazad van! Inkább naponta mostam volna 
a huzatokat. Úgy lett volna az igazi! M ert tudd 
meg, én reggeltől estig ezt az ötvenkét négyzet- 
métert teszem rendbe. Másra nincs időm. Főz
ni csak a hétvégén szoktam, ezzel is kímélem az 
edényt... János csak nevetett. Hogy milyen 
gondosan mosogatok... És Márta újból szív
szaggatón felzokogott.

- M it gondolsz, mikorra unja meg Jánosom 
azt a koszos ribancot? Mikor jön  vissza? Mert 
én éjjel-nappal várom, ha megzörren a kulcsa, 
már engedem a kádba a forró vizet...

Gyorsan búcsúztam, kaptam ki a cipőm a 
plasztik zacskóból. Megragadtam a kilincset, 
éreztem, rücskös.

- Védőhuzatot horgoltam minden kilincsre, - 
mosolyodon el Márta - ha lesz időm, neked is 
csinálok...

János! Ne menj vissza a kilincsvédőhuzatos 
lakásba!

sel

Kitüntetettek

Karácsony Kecskemét főterén. Nem zsibvásár, hanem disztingvált ünnepi hangulat. Probstner 
János, a díszkút alkotója még a tervek ismertetésekor elmondta, az építmény alkalmas lesz a köz 
karácsonyfájának állványául is szolgálni. ím, a betartott szó! Összehasonlíthatalanul méltóságtel- 
jesebb ez a fa, mint a régebbiek. Aki pedig a sátrak kínálatára kíváncsi, megtalálja azt is: az Er
dei Ferenc Művelődési Központ előtt és elkülönítve, a hajdani fekete márvány obeliszk placcán. 
így mindenki megkapja, amit remélhet: a karácsonyi hangulatot is, a bazárt is... Köszönjük!

Bahget Iszkander fotótárlata

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
„Kecskemét Szociális Ügyéért44 díjat adomá
nyozott dr. Bene Jánosnénak és Gálné 
Urbán Teréznek. Felvételünk az ünnepi köz
gyűlésen készült.

- A  város egészségügyi létesítm ényeinek felújí
tása során a Batthyányi utca 20. alatt két gyer
m ek-háziorvosi rendelő elkészült. Ünnepélyes
átadásukat decem ber 11-én tartották meg.

ÉLETVONAL 06 80 204 084
- Ha megtudta, hogy rákbeteg,
- ha egy beszélgetésre van szüksége a gyógyuláshoz,
- ha már elege van az egészből,
- ha nem bírja nézni hozzátartozója szenvedését,
- ha kiderült, hogy már remény sincs,

HÍVJA AZ ÉLETVONALAT! INGYENES!
Minden munkanapon, 9-17 óráig

Helyreigazítás. Novemberi lapszámunkban a 
Waldorf Óvodát „áthelyeztem44 a Szarkásba, holott az 
Kecskeméten, a Napsugár u. 2. szám alatt működik. A  
hibáért szíves elnézést az érintettektől Az óvoda januá
ri programjáról következő lapszámunkban írunk.

(Aszerk.)
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