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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIHEZ
a gazdasági malom helyének beépítése ügyében

Alulírott kecskeméti polgárok és civil szervezetek mindahányat! s bi
zonyára még sokan mások, akik féltő szeretettel és felelősségérzettel fi
gyelik Kecskemét város sorsának alakulását, fejlődését, a városkép vál
tozását, aggódásunkat fejezzük ki és a döntések felülvizsgálatát kéijük, 
javasoljuk a tervezett „Malom Center*4 megvalósításával kapcsolatban.

A sajtóban is megjelent hírek, elemző cikkek és a bemutatott tervek 
alapján meggyőződésünk, hogy Kecskemét belvárosát nem ilyen mo
dernizálással kellene sújtani. Az 1960-as, 1970-es évek rombolásai és új 
építkezései már eléggé megterhelték a belső városrészeket is, kár lenne 
ismét elrugaszkodni az évszázados hagyománytól a beépítés jellegét, 
méretét és stílusát illetően.

Az természetes, hogy minden korszak a maga igényei, anyagi, techni
kai lehetőségei és stílus-eszményei szerint építkezik, s hagyja rajta keze 
nyomát a városképen. Mégis a magunk részéről azt a sokfelé megtalál
ható törekvést tartjuk követendőnek, hogy amennyire lehet a korábban 
létrejött, sokszor a mainál valóban inkább ember-léptékű hagyományt 
mentsék át, megújult belső tartalommal a jövőnek, azt a hagyományt, 
amelyet az előző századforduló táján a nagy városépítők, Lestár Péter és 
Kada Elek teremtettek meg Kecskeméten. Ez lett volna városunk lakos
sága nagyobb részének a kívánsága a hajdani malommal, s a hozzá tar
tozó épületekkel kapcsolatban. Nem volt azonban alkalom arra. Hogy a 
város polgárai szélesebb körben véleményt nyilvánítsanak erről. Most az 
ad alkalmat írásbeli vélemény-nyilvánításra, hogy a Művelődési Köz
pontban közszemlére tették a tervezett gigantikus létesítmény terveit, 
makettjét.

Kéijük a város polgárainak bizalmából a város szolgálatára megválasz
tott képviselőket és tisztségviselőket, hogy vizsgálják felül alaposan a 
malom-telek beépítésére vonatkozó eddigi terveket. Úgy gondoljuk, 
hogy az illetékeseknek most olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek túl
mutatnak egy építkezés közvetlen kérdésein, s hosszúi távú várospoliti
kai, gazdasági, és esztétikai következményekkel járnak. Megfontolásra 
javasoljuk az alábbi szempontokat. Alaposan mérlegelni kell az új léte
sítmény várható

- környezeti hatásait
-működésének következményei a város kereskedelmi egyensúlyára

nézve
- üzemeltetésének feltételeit
- s nem utolsósorban a belváros közlekedésének súlyos megterhelését

már az építkezés soréin is.
A gazdasági malom helyén csak olyan épületet tartunk alkalmasnak, 

amely méretében, formáiban harmonikus átmenetet teremt a város ősi 
magja - a homoki domb, a történelmi főtér-, valamint az újabb városré
szek között. A kiállított mellett alapján bárki meggyőződhet arról, hogy 
a tervezett épület olyan léptékváltást jelentene, amelyet a városkép alig
ha viselne el.

Kecskemét belvárosát minden módon védenünk kell! Ezért szeret
nénk, ha az arra hivatottak a városfejlesztés minden lépését olyan fele
lősséggel mérlegelnék, hogy az eredményre a város mindenkori polgá
rai és vezetői büszkék lehessenek, és a jövőben is csodájára jáijanak az 
idelátogatók -

Kelt Kecskeméten, 2003 karácsonyán

A Kecskeméti Polgári Konzervatív Kör fenti felhívását néhány hét 
alatt majd háromszázan írták alá.

A beruházó álláspontja
Az ES Invest Kft, a Malom 

Center beruházója, nyílt leve
let juttatott el álláspontjukról 
szerkesztőségünkbe a piarista 
gimnáziumban tartott fórum 
kapcsán.

A cég képviselői ebben kifej
tik, hogy a másfél éve folyó 
előkészületek során többször 
adtak lehetőséget, hogy szak
mai és nem szakmabeli érdek
lődők m egism erjék a terveket. 
Álláspontjuk szerint a m egje
lölt városszerkezeti, városépíté
szeti, közlekedési és környezet
védelm i hatások tudom ányos 
alaposságú , a legszigorúbb  
szakhatóság i k ritérium oknak  
megfelelő vizsgálata elkészült, 
és minden felm erült kérdésre 
választ ad.

Az ES Invest Kft képviselői 
kifogásolják, hogy a Szövetség 
a Polgári Körökért rendezvé
nyére olyan előadókat hívtak 
meg, akik nem rendelkeznek

kellő ism erettel a beruházásról. 
A neves tervezők pedig elfo
gultak, a nyílt levél szerint 
részben azért, mert végül nem 
ők nyerték el a tervezési m egbí
zást.

Az ES Invest Kft álláspontja 
szerint a fórum résztvevői ak
kor kaptak volna hiteles és 
szakszerű tájékoztatást, ha a 
tervező cég m unkatársait, illet
ve a közlekedési és környezet
védelmi hatástanulm ányok ké
szítőit is m eghívták volna a 
rendezvény szervezői. M ind
ezek alapján, áll a levélben, a 
beruházó vállalkozás vezetői 
arra az á lláspontra ju to ttak , 
hogy nem élnek a m eghívás le
hetőségével. Szerintük kizáró
lag így kerülhető el, hogy a pol
gári körök által szervezett, jó  
szándékú fórum szakmai kér
dések m egválaszolása helyett 
harm adik szem élyek politikai 
és gazdasági érdekeit szolgálja.
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A kecskeméti nagy gödör
Nem történt olyan súlyú törvény- 

sértés a Malom Center elvi építési 
engedélyének kiadásakor, ami miatt 
az ügyészség óvást emelhetett volna 
az első fokú  építéshatóság határoza
ta ellen. A megállapított mulasztá
sok miatt azonban felszólalást nyúj
tott be Kecskemét jegyzőjének a me
gyei főügyészség. Ez a jogerős elvi 
építési engedélyt nem érvényteleníti 

A z  elhíresült Malom Center miatt a 
megyei építész kamara fordult az 
ügyészséghez, vitatva az elvi enge
dély kiadásának szabályszerűségét. 
Ugyanakkor a megyei közigazgatási 
hivataltól is érkezett megkeresés, 
mondta el dr. Nánási László megyei 
főügyész a vizsgálat lezárását követő 
tájékozatón a sajtó képviselőinek. Az

kát állapítottak meg, amelyekre a fel
szólalásban felhívták a jegyző figyel
mét. Az illetékes környezetvédelmi 
hatóság, az állategészségügyi és élel
miszerellenőrző állomás hozzájárulá
sát, valamint a tervezési jogosultság
gal rendelkező építész aláírását idő
közben pótolták. A területi tervtanács 
állásfoglalása szintén hiányzott 
ugyan, de ez nem érinti az építésható
ság jogkörét.

Mint a megyei főügyész hangsú
lyozta: az elvi építési engedély jog
erős, de érvényes csak akkor lesz, ha 
a benne foglalt feltételeket a beruhá
zó teljesíti, így például megszerzi a 
környezetvédelmi engedélyt. A vég
leges építési engedély kiadásához pe
dig lényegében újra meg kell kérni a 
szakhatóságok hozzájámlását.eljárás során különböző mulasztáso-

A városvédők több évtizedes küzdelméről írásunk a 13. oldalon!

A  szakm ai érvek  is ellene szólnak
M inden áron elkészül ez az épület Kecs

kem ét kellős közepén vagy van még a 
kompromisszumra lehetőség? Ezt a nyitó 
kérdést tette fel Nyitray András ország- 
gyűlési képviselő a Szövetség a Polgári Kö
rökért által, a M alom Centerről szervezett 
lakossági fórum kezdetén. A nagy érdeklő
déssel kísért rendezvényen nem sikerült 
megtalálni a választ. Annál is inkább nem, 
mivel a beruházó cég képviselői, a polgár- 
mester és a hivatal illetékes osztályvezetője 
a meghívás ellenére sem jöttek el.

Vásárhelyi Dániel, a megyei építész ka
mara elnökhelyettese úgy . vélte, elképesztő 
kontrasztot képez majd a környezet, az úgy 
nevezett homoki domb legfeljebb hét méter 
m agas épületeivel szem ben a tervezett 
monstrum huszonhat méter, egyes részeken 
harm incnyolc m éter m agas hom lokzata 
(ami magasabb, mint a volt megyei pártház

épülete). A kamara álláspontja továbbra is 
az, hogy a Malom Center túl nagy, és nem 
illik a városképbe. Sőt, a városképi sziluet
tet örökre tönkre is teszi: a bemutatott szá
mítógépes látványterven a gigantikus bevá
sárlóközpont szinte teljesen eltakarja a 
templomtornyokat.

Kerényi József Kossuth-díjas építész sze
rint a védettség alatt álló épület elbontása, a 
védett városkép tönkretétele törvénysértő. 
A képviselők felelőssége, hogy megóvják a 
városképet, hiszen az a közösség tulajdona. 
A gazdasági malmot is meg lehetett volna 
menteni, vélekedett.

Nem  csak szakmai, hanem morális kér
dés, mondta Finta József Kossuth-díjas 
építész, hogy a tervező saját korának jelét, 
az épületet úgy helyezze a városi környe
zetbe, hogy az ne perlekedjen a befogadó 
közeggel, hanem tisztelje azt. A Malom

Center esetében ez nem így sikerült. Sze
rinte egyébként ez a terv üzleti szempont
ból is túldimenzionált. Az építész vissza
utasította, hogy „savanyú a szőlő“ alapon 
bírálná a terveket. Mint mondta, rég nem 
betegszik bele, ha „elzabrálnak“ tőle egy 
munkát, ami pedig a tisztességtelenül nagy 
honorárium vádját illeti: kész bemutatni 
ajánlatát a kamarának, ha a beruházó ehhez 
hozzájárul.

A hozzászólók többsége úgy vélte, a ter
vezett beruházás jóvátehetetlenül rontani 
fogja a belváros képét. A „pénz temploma" 
helyett parkkal körülvett, közösségi célokat 
is szolgáló épületet látnának szívesen a fel
robbantott malom helyén. Vásárhelyi Dáni
el bejelentette: az építész kamara folytatja a 
harcot, mert továbbra is úgy vélik, hogy az 
építéshatóság szabálytalanul adta ki az elvi 
engedélyt. m. á.

A „zsolnai módszer“
Olvasom az egyik újságban, hogy a zsolnai 

(Szlovákia) polgármester cakumpakk eladta egy 
vállalkozónak a város főterét, hogy az ottan szó
rakoztató-üzletközpontot építsen.

Hírlett, hogy a polgármester részegen tett ígé
retet az üzletre - biztos, hogy a zsolnai polgárok 
többsége sem gondolta, hogy világos pillanatá
ban ilyesmire képes lenne választott elöjárójuk. 
Az illuminációt ugyan tagadta a történet hőse, 
de a tényen ez már nem változtatott. A polgár- 
mesternek többsoron elkötelezett képviselőtestü
letsim án megszavazta az előterjesztést Erőlköd
nek azóta is az ottani városvédők, építészek, meg

a mindenrangú közpolgárok az eszement terv el
len. Am a döntés pro form a „ szabályosan “ szü
letett, úgyhogy coki mindenkinek, aki ellensze
gül. A kedélyek megnyugtatására pedig még azt 
is előhozta a városdúló polgármester, hogy a 
szlovák nemzet hősének pár éve felállított bronz
szobra így legalább nem a szabad ég alatt 
álldigál majd... Ezek a „tót atyafiak"...

Hogy a történet szakasztott a kecskemétit ha
józza?

Ugyan! A m i Kossuth szobrunk fö lö tt még tün
dököl a csillagos ég...!

n. m.

r
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara sajtóközleménye

Tanulmányoztuk a Bács- 
Kiskun Megyei Főügyész
ség állásfoglalását. A fő
ügyész által leírt levélben 
számos olyan törvénysértés 
került rögzítésre, amely 
megerősíti a mi korábbi ál
láspontunkat és azzal egy- 
behangzik. Ezzel együtt 
azonban a Bács-Kiskun  
Megyei Építész Kamara ál
láspontja szerint a fő

ügyészség nem megfelelő 
jogi eszközt alkalmazott, 
amikor felszólalással élt. 
Ezen túlmenően a főügyész
ség levelében több ponton 
olyan állásfoglalás került 
kialakításra, amellyel a 
Bács-Kiskun Megyei Épí
tész Kamara változatlanul 
nem tud egyetérteni, és 
ezért törvényességi felügye
leti felülvizsgálatot kezde

ményez a fellebbviteli 
ügyészségen. A mi álláspon
tunk szerint az elvi építési 
engedély kiadásával kap
csolatban megállapított so
rozatos jogsértések miatt a 
főügyészségnek óvással és 
az óvással megtámadott ál
lamigazgatási határozat 
végrehajtásának felfüggesz
tésével kellett volna élnie a 
vizsgálat eredményeként.



T a n á c s  I s t v á n : A TEM ETÉS
Többet járunk temetésre, mint lakodalomba. Azt vettem észre, a fa

lusi templomok orgonaszava nyugtatóan hat a hajszolt idegekre. Iga
zoltan lehet kikapcsolni a mobiltelefont. Az persze nem igaz, hogy a 
politika ne volna hatással a csak a saját köreikben ismert emberek éle
tére. Minél később és minél messzebbről tér vissza az ember gyer
mekkori ismerősei megásott sírjához, a mélyben ható változások an
nál feltűnőbbek.

A keresztanyámat temettük a napokban, a szüleim komaasszonyát. 
A fiuk, aki születésekor helyrehozhatatlan agykárosodást szenvedett, 
nagyjából egyidős volt velem. A legjobb barátom lehetett volna. A 
"komám", ahogyan az apám a komája volt az ő apjának - ha nem tör
ténik vele ez a jóvátehetetlen baleset, és ha nem változik meg a világ. 
A hálapénzvita idején furcsa végiggondolni: azért sérült a baba, mert 
az édesanyja akkor, 1956-ban nem ment be a kórházba szülni. Félt, 
hogy fizetni kell az orvosoknak, és nem szerette a kórházszagot sem. 
Két napig vajúdott otthon, aztán mégis mentőt kellett hívni, de már 
későn. További életüket az az egyetlen rossz döntés határozta meg.

Ettől mintha megállt volna náluk az idő. Dolgoztak a földeken, ter
meltek fűszerpaprikát, megismerték és eredménnyel alkalmazták a 
pétisót, lett Csepel motorbiciklijük, később egy Wartburgjuk, de még
is: a lényegi dolgok nem változtak. Az ötvenes-hatvanas években szü
letett korosztályokból mind többen jöttünk el a városba tanulni, aztán 
valamilyen korszerűbb mesterséget űzni. Andorka tanár úr könyvei
ből később megtanultam, hogy így működött az általa különben nem 
nagyon kedvelt szocializmus idején az intergenerációs mobilitás.

A rendszerváltozásig fogyott a lakosság a külterületen. Egyre több 
lett az üres ház, a felhagyott, elgazosodott parlagföld. A keresztanyá- 
mék azonban úgy éltek a fiukkal, ahogyan 30-40 évvel korábban él
tek arrafelé az emberek. Művelték a földjeiket, minden évben disznót 
vágtak, tömérdek szalonnát és hurkás krumplilevest ettek. Elfogadták 
az életüket olyannak, amilyen volt, miközben legtöbben mások úgy 
érezték, több já r nekik: felemelkedés, összkomfort, kényelem. A ki
lencvenes évek elején azonban megfordult a trend: megindultak visz- 
szafelé a városból azok, akikre ott nem volt többé szükség. Tanyát 
vettek, akikre a panelben rászaporodott a rezsiadósság, nem tudtak el
helyezkedni, többet ittak, mint amennyire valót megkerestek. Akkori
ban halt meg a keresztapám,* amikor kezdett újra benépesedni a kör
nyék, de már lumpenek jöttek, este elkérték a napszámot, és nem jö t
tek kapálni, amíg tartott belőle. A kevés megmaradt öregembertől el- 
kunyerálták, elvették, a párna alól ellopkodták a nyugdíját.

A végjáték gyors volt és brutális: a keresztanyám kórházba került 
felhalmozódó betegségeivel. Az értelmi fogyatékos fiú bóklászott 
utána, kereste, egy lucskos, ködös, tél eleji napon belefulladt egy ön
tözőgödörbe. Az édesanyja utána halt pár hét múlva. Kevesen voltunk 
a temetésén: jeges szél Fújt, és a ravatala mellett állva feltűnt, hogy a 
legtöbb gyászoló fényes zöld meg lila kínai tolldzsekit visel - talán, 
mert egy embernek bármilyen alkalomra csak egy meleg kabát ju t ar
rafelé. Voltunk néhányan jobb kabátban is, váltottunk pár szót ezzel- 
azzal. Úgy éreztem, feszült, elégedetlen mindenki; én magam is. Aki 
valaha kiemelkedett a mélyvilágból, fél, hogy visszacsúszik - példa 
van előttünk sok. Aki már visszacsúszott, a veszteség tudatával, ku
darcos em berként él. A rra gondoltam , am ikor a kicsi, 
tojásosszakajtónyi urna fölé csikorogva visszatolták a nehéz betonla
pot: nemcsak egy nyolcvan évet megélt, nehéz sorsú asszony távozott 
a világból, hanem az egyik utolsó azok közül, akik még elfogadták, 
amit a sors rájuk mért.

Nem szokott annak jó  vége lenni, ha túl sokan nem fogadják el a he
lyüket a világban.

(Megjelent a Népszabadság január 16-i számában.)

Megvolt. Szép volt. Olyan volt, ami
lyennek lennie kell egy ilyen rendez
vénynek. Mindenki ott volt, aki úgy 
érezte, hogy ott kell lennie. Jól is érez
hette magát, kifogástalan volt vendég
látás, akinek gusztusa volt rá, ehetett 
akár tengeri herkentyűket is, pompás, 
barokk színházi környezetben.

A sikerért sokan dolgoztak. Beren
dezők, virágkötők, szakácsok, cukrá
szok. Számukra remek alkalom volt 
szakmájuk legjavát produkálni. Pont.

Szépek voltak a város középiskolái
ból verbuvált diák-táncosok, hetekig 
készültek a produkcióra, hogy aztán 
estélyi ruhában, frakkban előadják a 
nyitótáncot.

Nem volt szép, hogy az utolsó pró
bák egyikén a rendezésért felelős al
polgármester „eligazítást44 tartott szá
mukra. Az még csak hagyján, hogy fi
gyelmeztette őket a „rendes ruhá
zatra44, noha, túl a szalagavatókon, 
még a legszegényebbnek is volt egy jó 
öltönye... Az viszont sértésszámba 
ment, hogy az egykori pedagógus fon
tosnak tartotta a fiatalok tudomására 
hozni, hogy a számukra felszolgált va
csorát az OTP nagylelkűségéből fo
gyaszthatják el, mert ez egy jótékony 
bál, amire még személy szerint neki is 
meg kellett venni a nem kevésbe kerü
lő belépőt.

A lelombozott fiatalok viszont joggal 
következtethettek arra, hogy az alpol
gármesternek csípi a szemét, hogy 
adakozásra kényszeríttették. (Rajta, 
és a polgármesteren kívül összesen 
egy önkormányzati képviselő vállalta 
még ezt az áldozatot...) Talán emiatt 
nem tudta kihasználni - vagy már el
felejtette? - az alkalmat a zsenge lel
kek nevelésére: erősíteni bennük, 
hogy végzett munkájukkal (mert a 
tánc is munka!) üdvös célért dolgoz
tak.

Természetes az, hogy ha a képvisele
ti demokráciában magas posztra ke
rül valaki, azonnal hűbérúrként kezd 
viselkedni? Honnan ezek az attitű
dök?

Lehet, hogy a polgármesteri bál 
pompája is valami végzetes tévedést 
takar: Kecskemét városa a gazdasági 
ellehetetlenülés borotvaélén táncol. 
Nem keringőzik.

V endégségben
B u d apesten

Bács-Kiskun megye és Kecske
mét városa vendég lesz a budapes
ti Nemzeti Színház „Minden hó
napra egy megye“ rendezvényso
rozatának.

Február elsején Baján adják át a 
hivatalos meghívólevelet, és 
ugyanott nyílik meg a Nemzeti 
Színház múltját, jelenét és jövőjét 
bemutató kiállítás is.

Február 13 és 15 között Bács- 
Kiskun szellemi életének és művé
szetének három napos bemutatko
zása lesz Budapesten. Február 21- 
én a megye számos települését fel
fűző külön vonattal utazhatnak 
mintegy hatszázan Weöres Sándor 
„Holdbéli csónakos" című délutáni 
előadására. A kedvezményes je 
gyet lehet igényelni - érkezési sor
rendben- febmár 13-áig a Kecske
méti Katona József Színházban, il
letve az erre az alkalomra kiadott 
programfüzetben lévő jelentkezési 
lapon. (Az útiköltség és színház
jegy együttes ára 3500 forint/fő). A 
megyeházi sajtótájékoztatón Alföl
di Albert alelnök és Sárközy István 
alpolgármester elmondta, hogy a 
kecskeméti színház az ,Álszentek 
összeesküvése", a „Játsszunk Mi
cimackót" és a „Malacbefőtt" című 
előadásokkal, képző- és fotóművé
szek kiállításaival, a Forrás és az 
Ars Nova Énekegyüttes irodalmi 
estjével képviseli szűkebb pátrián- 

|  kát.

A h ős k e f e k ö t ő
Egy Lovas István nevű jegyzetíró már hónapok óta minden héten megkérdezi a rádió 

Vasárnapi Újság című sóműsorában, hogy ki verte meg dr. Sz. K.-t, aki a pénzügyi szer
vezeteket ellenőrző hivataljőnöke. A sajnálatos affér - mármint a verés - még tavaly jú 
niusban történt, s mert mind a kérdezőtől, mind a kérdéstől sokaknak borsózik már a há
ta, ideje lenne, ha maga dr. Sz. K. derítene fényt az igazságra. Mivel azonban erre hiába 
várunk, helyette inkább elmondok egy történetet, amelynek vagy van köze a fenti sajná
latos eseményhez, vagy nincs.

Egy ismerősöm, aki kefekötő, pár évvel ezelőtt jó l eláztatta magát (majdpedig azóta is, 
pedáns rendszerességgel). Engedelmes, rendes alkoholista lévén azonban, zokszó nélkül 
tudomásul vette, hogy több fröccsöt nem kap, kívül tágasabb. Leült hát egy utcai padra 
a közelben, hogy elgondolkodjon kissé a világ forgásán.

A baj ókkor kezdődött, hogy amikor JÖlriadt: azt hitte, bezárták a kocsmába, s onnan 
neki mindenáron ki kell jutnia. Próbálkozott is egy ideig, fejjel előre kimenni, de ez az 
igyekezete nem az ajtót viselte meg. Leült hát Ismét pihenni, hátha valami csoda történik 

S  lön csoda: két óra múltán arra riadt, hogy az utcán ül, egy pádon. Csak haza kellett 
mennie.

Mint azonban említettem, amúgy rendes ember, a reggeli nyitásnál már a kocsmabejá
rat előtt toporgott, kért egy felmosórongyot, és többször is elnézést kérve, gondosan le- 
törölgette a vértől maszatos ajtót, meg a lépcsőt. Magyarázattal is szolgált: őt bizony az 
előző este elébe állt két csávó, pénzt követelve, s mivel nem adott, rátámadtak De ö sem 
volt rest - úgymond -, serényen védekezett, s az egyiküknek végül úgy behúzott, hogy az 
hanyatt esett, mire a másik elszaladt.

Eddig a dolog rendben is lett volna. Am emberünk elment kefét kötögetni, s eközben to
vább szőtte magában a sztorit, gyarapítva a támadók számát, egyre jobban emlékezve a 
történtekre, amit aztán egy óra múlva ugyanabban a kocsmában elő is adott. Majd újabb 
munkaszünet, újabb gyarapodás a támadók létszámában, újabb előadás.

És ekkor már többen elkezdtek gyanakodni, mert bár a vendégek cserélődtek a hír száj
ról szájra járt. Ha valaki mégsem hallotta volna még, annak elmondta a kocsmáros. 
Mármint azt, hogy barátunk milyen hősiesen védekezett a gaz támadók seregével szem
ben.

Az igazságra akkor derült fény, amikor előállt egy szemtanú, alá a szemközti ház erké
lyérőlfigyelte a küzdelmet. Vagyis az ádáz csatát a bezárt ajtóval.

Emberünknek azonban a mai napig sem mondtunk meg, hogy rájöttünk: egyenes ági 
leszármazottja Háry Jánosnak Ennyit megérdemelt azért az erőfeszítésért, amivel a sem
miből gyártott egy tűrhető, fordulatos történetet, ráadásul példát mutatott, hogy miként 
kell kievickélni egy kínos helyzetből. S  bennünket is megokosított kissé.

Most már biztosan tudjuk hogy Háry Jánosnak annak idején rendszeresen látomásai 
voltak mert felesége minden kocsmázás után elverte a seprűnyéllel, főleg a fejét, hogy 
meg ne sántuljon.

Tükör által bolondosán
Nárcisz a víz tükrében megpillantva arcát belefeledkezett a látványba és önm a

gába szeretett. M ásokat m eglepett saját tükörképük, de voltak uralkodók, akik at
tól rettentek meg, am ikor saját cselekedeteiket viszont láthatták rajzon, festm é
nyen, vagy egy színházi darabban. Vajon m iként láthatja magát Kecskem ét kívül
ről, főként egy olyan korban, am ikor m ár nem az átutazó idegen viszi hírünket 
egy településsel tovább, hanem a m űholdas képek, az Internet és a mobiltelefon. 
Az ausztráliai m agyaroknak term észetesen nem az alföldi „hírős" város a kardi
nális problém ájuk, főként m ost a kánikulai szörfszezonban. A Los Angeles-i di
aszpóra sem az óhaza kicsinyes m arakodásaival törődik, de akadnak napok, am i
kor a jóléti unalom  kíváncsiságba billen át és eredeti röhögnivalóért kutakodnak 
a mi messzibe szakadt jó  magyarjaink. Ismerőseimet az óhaza szívet melengető 
érzése hatotta át, am ikor a m últ évben olvashatták, hogy pornóképek voltak a he
lyi pedagógiai intézet CD-rom os segédanyagán, az egyik városatya meg részegen 
tökön rúgott egy ellene intézkedő rendőrt, vagy az élményfürdő csúszdabalesetei 
miatt aggódókat a vezetők a nyilvánosságon keresztül akként nyugtatták: semmi 
vész, a kórház a szom szédban van. Külföldről megm osolyogtatónak tűnik, hogy 
aláírásokat gyűjtenek egy épülő bevásárlóközpont ellen, de csak a fiatalok köré
ben, szüleik hasonlóan cselekedtek, harm inc-negyven éve. Aztán minden ment 
tovább. A kecskeméti tiltakozásban a város ország-világ szeme láttára kitett m a
gáért, m ert itt építészek hordják viszik körbe az aláíróívet. Bölcs, szakmai jó  ta
nácsként pedig azt m ondják az ingatlan tulajdonosainak, hogy van ott egy másik 
telek - egy szintén m agántulajdon -, a volt kádgyár helyén, az alkalm asabb lenne 
a beruházásra. Ez a gondolkodás persze nem a neokom m unista szellemtörténet 
részeként fut át a Kecskem éten kívüliek agyán, hanem pusztai abszurdként (a 
kedvükért legyen Homoki Domb). S aki úgy gondolja, hogy ez a város tényleg a 
m odem  kori abszurditás fellegvára, nem is áll messze a valóságtól, hiszen a vilá
got jelentői deszkáin nap m int nap m egtörténik. Arra pedig Bodolay direktor is 
elism erően csettinthetett, hogy jobb időket is m egélt színpadán Szécsi Gábor 
am ióta polgárm ester, ötödik alkalom mal vehette át az Év Embere díjat. Kell-e en
nél nagyobb Örkény?

Csak azt nem értem, mi m eg m iért csodálkozunk azon, hogy a tengeren túl év
tizedek óta nem  tudják megtanulni, hogy ennek az országnak nem Bukarest, ha
nem  Budapest a fővárosa?

Rajnai Attila



Rémálom
Azt álmodtam a minap, hogy hazánkban kitörő

iéiben van a vallásháború. S m ert már a prófétai 
talentummal megáldott Petőfi Sándor is letette a 
voksát amellett, hogy az álmok nem hazudnak, 
nem lehet egy legyintéssel elintézni a dolgot.

Nos, azt láttam álmomban (vagy nevezzük in
kább rém álom nak?), hogy bizonyos, vallásos 
buzgalommal m egáldott csoportok gerendákból 
ácsolt kereszteket állítottak fel több városban is, 
mondván, ezzel akarják felhívni a figyelmet a ka
rácsony eredeti üzenetére.

Mivel az álmok néha igen zavarosak, én sem ér
tettem tisztán, hogy ha m ár karácsony, akkor mi
ért nem Betlehem, m iért nem jászol, de nem soká
ig törhettem  rajta a fejem, mert jö tt az első, még 
csak szóbeli csetepaté. Hangokat hallottam. Nem 
az Úr hangját, vagy az angyalokét, hanem példá
ul polgárm esterekét, akik higgadtan csak annyit 
üzentek, hogy a kereszt felállítására nem adtak 
engedélyt, s példás türelemmel m egkérték a buz
gókat, vegyék vállukra és vigyék haza. De nem 
tették, csakazértse. Mire néhol elvitették a polgár- 
mesterek, néhol meg nem. Emiatt a buzgók hol 
feljelentettek valakit lopásért, hol meg nem.

Közben más hangokat is hallottam. Hogy példá
ul minek Kecskem ét főterére kereszt. Aki látni 
akarja, nézzen fel a teret övező templomokra, 
vagy talán menjen is be. Más azt mondta, hogy ha 
a szovjet obeliszket néznünk kellett évtizedekig, 
miért ne nézhetnénk pár hétig a keresztet.

Ebből újra kiderül, hogy az álmok nyelvét nem 
könnyű megfejteni, látszólag nincs bennük sem
mi logika. Viszont az eddigiek még nem is utaltak 
kom olyabb bajra.

Az álombéli viharfelhők akkor kezdtek gyüle
kezni, am ikor egyik rádió - am ely ugyanolyan 
buzgalommal igyekszik a törvények tűréshatárát 
kipróbálgatni, m int a keresztállítók - m űsorában 
karácsony este, nyilván nem az össznépi össz- 
szeretet hangulatában, valaki azt találta belem o
tyogni az éterbe, hogy ő bizony kiirtaná az összes 
keresztényt.

Nem tudni, mi váltotta ki nála ezt az ellen-ink- 
vizítori indulatot, az alkohol-e vagy a butaság, ne
tán a kereszteslovagok konoksága, de m ásnap - 
am ikor már kirúgták a rádiótól -, ő m aga sem tud
ta megmondani.

Lön viszont hatalm as égiháború! Dörögtek-csat- 
togtak a tiltakozások, gom olyogtak az elhatároló
dások, verte a jég  a pogány rádiós fejét. Aztán 
már nem csak az övét. Bűnös az egész rádió, mert 
m ikrofonhoz engedte. Tiltsák be! Összeültek hát 
az álombéli bírák, hogy eldöntsék, mi legyen. K e
rékbe törjék vagy csak deresre húzzák a bűnösö

ket? Szemelgették, gyúrták, rágták a paragrafuso
kat, de a m érleg két serpenyője igencsak egyfor
mán állt.

Nem tetszett ez a huzavona többeknek, akik már 
eleve tüntetésre szakosodtak. Előszedtek hát m in
denféle zászlót, transzparenst otthon a sufniból, s 
m entek jobb  belátásra bírni a döntéshozókat. 
Nagy hevületükben aztán vertek újságírót, éget
tek izraeli lobogót, utóbbit talán azért, m ert hát ki 
más akarna itt keresztényt irtani, m int a zsidók. 
Ez újabb vihart kavart: ném elyek kiálltak a polgár 
azon elemi joga mellett, hogy égethessen zászlót, 
ném elyek viszont azt mondták, hogy égesse, de 
csak a sajátját, m int az amerikaiak. M egint mások 
uszításról beszéltek, az ügyész ellenben m egálla
pította, hogy egyszerű garázdálkodásról van szó. 
Olyan ez - gondoltam álmomban -, m int ha a 
kocsmában m érgem ben összetörök egy asztalt, 
végülis azzal sem uszítok senkit, legfeljebb a csa
post saját magamra. De az is lehet, hogy m ásm i
lyen, mert ekkor m egszólalt a telefon, és azt 
m ondták egy képviselőasszonynak, hogy őt is 
meggyújtják, m int a zászlót. A honanya - mielőtt 
m ég végiggondolta volna, hogy ez garázdaság-e, 
vagy csupán vicc -, a rendőrséghez fordult életve
szélyes fenyegetés miatt.

Ekkor ébredtem  fel, m ert tényleg csörgött a tele
fon.

És m ost töröm a fejem, m it akart üzenni ez az 
álom, így ünnepek után, keresztre feszítés és fel
támadás előtt.

Post festam, ante crucem.
L. A.

Többért utazunk, eszünk és melegszünk
Áremelésekről döntött január 

végi ülésén a képviselőtestület. 
A távfűtés hődíja 15,5 százalék
kal lesz magasabb, a közétkez
tetési térítési díjak 6 százalékkal 
emelkednek, az autóbusz je
gyért és bérletért pedig mintegy 
30 százalékkal kell többet fizet
ni február 1-től Kecskeméten.

A távhőszolgáltatás alapdíja 
nem változik, így az éves fűtési 
költség átlagosan 8,4 százalék
kal nő. Az áfa 12-ről 15 száza
lékra emelkedett, ami 3 száza
lékkal növelte a fogyasztók ter
heit január elsejétől. A fűtéskor
szerűsített lakásokban élők a

hődíjból változatlanul 4 száza
lék kedvezményt élveznek.

Az étkezési nyersanyagnor
mák és térítési díjak 6 százalé
kos emelését a szolgáltatók kér
ték az önkormányzattól. A ké
rést azzal indokolták, hogy idén 
jelentősen emelkednek az élel- 
miszer-és energiaárak valamint 
a szállítási költségek.

A helyi busz tarifák emeléséről 
decemberben már tárgyalt a 
közgyűlés, de akkor úgy döntöt
tek a képviselők: nézzék meg, 
nem vállalhatna-e át a harminc 
százalékos emelésből húszat az 
önkormányzat? Mint kiderült,

ez több mint kétszáz millió fo
rintba kerülne, ennyi szabad 
pénz pedig nincs a városi kasz- 
szában.

A teljes árú jegy elővételben 
februártól 90 forintról 120-ra, a 
buszon váltott jegy pedig 115- 
ről 160 forintra emelkedik. Az 
általános egyvonalas bérletért 
2075 helyett 2700 forintot, a ta
nuló illetve nyugdíjas bérletért 
pedig 877 helyett 1140 forintot 
kell fizetni. Utóbbiak árát nem 
is harminc, hanem majdnem 
hatvan százalékkal javasolta 
emelni a Kunság Volán, de ezt a 
képviselők nem fogadták el.

48 millió 
felújításra

Lakóépületek energiatakaré
kos felújítására Kecskemét 
már több ízben nyert el támo
gatást. 2001-ben homlokzat, 
tető és nyílászáró szigetelésre, 
fűtéskorszerűsítésre, lift felújí
tásra 36 millió forint állami tá
mogatást kapott a város 108 
millió forint összértékű beru
házáshoz, amely a következő 
év novemberéig elkészült. 
2002-ben hasonló célokra 29 
millió forint érkezett a Belügy
minisztériumtól.

Tavaly az iparosított techno
lógiával épült lakóházak ener
giatakarékos felújításához és 
korszerűsítéséhez meghirde
tett támogatásra ugyancsak 
benyújtott pályázatot az ön- 
kormányzat. Ezúttal 48 millió 
forint támogatást nyert Kecs
kemét tizenegy lakóépület fel
újításához és korszerűsítésé
hez. A beruházás több mint öt
száz lakást érint

Díj helyett - adó?
Nem régiben három szocialista képviselő azt indítványozta a köz

gyűlésnek, hogy a hulladékszállítási díjat kom m unális adó fo r 
májában szedje be az önkormányzat. íg y  kvázi „ ingyenessé“ vál
na a szem ét elszállíttatása. Úgy tűnik, a VG K ft gondjaira is 
gyógyírnak gondolták a javaslatot. A kft-nek elég nagyok a kint
levőségei (sokan nem vagy késve fizetnek), ráadásul a lakosok ne
gyedévente róják le a hulladékszállítási díjat, a lerakót üzem elte
tő társaság viszont nyolc naponta szám láz a cégnek.

Az ötlet azonban aligha kivitelezhető. Egyrészt, m ert a szemét el
szállításáért m indenkinek fizetni kell(ene), az adó alól azonban so
kan m entesülnének a törvény alapján. Az adóügyi osztály szám ítá
sa szerint a kommunális adóból 252 millió forint folyna be, ha nem 
kellene számolni nagy számú méltányossági kérelemm el és az adó- 
kedvezm ényekkel. De kell, ezért ezen összegnek a szám ítások sze
rint csak 60 százaléka kerülne az önkorm ányzat kasszájába. A VG 
Kft tavaly 277 millió forint bevételt tervezett a lakossági hulladék- 
szállításból, ténylegesen pedig 262 m illiót szedett be. Ez több m int 
90 százalékos teljesítés.

A másik ok, am iért nem érdemes adóval kiváltani a díjat - és ez 
elég döntő érvnek látszik, m int Kohajda László felhívta rá a figyel
met -, hogy kom m unális adó bevezetése esetén nem lehet a lakos
ságtól közm ű építésére pénzt beszedni.

Hulladékszállítási díj helyett tehát valószínűleg nem lesz kom m u
nális adó. (Annál is inkább nem, mert Jánosi István alpolgárm ester 
nem régiben azt nyilatkozta egy országos napilapnak, hogy a kecs
keméti önkorm ányzat a közeljövőben nem kíván új adónem et be
vezetni.) A képviselők végül megegyeztek, hogy az illetékes bizott
ság dolgozzon ki javaslatokat a VG Kft helyzetének megoldására.

Egészségesebb ivóvíz
Üzemi kísérletsorozat kezdő

dött a közelm últban a Bácsvíz 
Rt-nél az amerikai kormány és 
egy amerikai m agáncég tám o
gatásával az ivóvízben levő ar
zén és káros anyagok csökken
tésére. Nyolcvan millió forin
tot fordítanak erre a célra, és 
május végéig négy technológi
át próbálnak ki.

Az Európai Unióban alkal
mazott - és m ost m ár ránk is 
érvényes - vízminőségi köve
telmények szerint az ivóvízben 
m egengedhető arzéntartalom  
sz in tjé t literenkén t 10 
mikro gramm ra kell csökkente
ni. Az erre vonatkozó kor

m ányrendele t 2006, ille tve 
2009 végéig ad türelmi időt a 
szolgáltatóknak. M agyarorszá
gon mintegy négyszáz, első
sorban az Alföldön és Baranya 
m egyében lévő településen ha
ladja meg az ivóvíz arzéntar
talm a az új határértéket. Ez 
több m int egy millió lakost 
érin t. K ecskem éten  14-15 
m ikrogram m  arzén van egy li
ternyi ivóvízben, ez jóval az 
egészséget károsító határ alatti 
érték. A Bácsvíz által eddig 
használt technológia tulajdon
képpen m egfelelő m inőségű 
ivóvizet ad, az arzénra vonat
kozó uniós követelm ények m i

att kell m ásik ra  cseréln i - 
hangzott el a vízműnél tartott 
sajtótájékoztatón.

Az üzemi kísérlet eredm é
nyeit m egvalósíthatósági ta
nulm ányban foglalják össze. 
A z eredm ények  elem zésé t 
akkreditált m agyar laboratóri
um ok végzik  az O rszágos 
K örnyezetegészségügyi Inté
zet ellenőrzése  m elle tt. A 
zárótanulm ány összehasonlító 
elemzésben értékeli az egyes 
technológiák műszaki és gaz
dasági hatékonyságát, és ja 
vaslatot tesz a legelőnyösebb, 
kedvezm ényes finanszírozású 
konstrukcióra.

Még harminc milliárdra lehet pályázni
Egyeztető fórumot tartottak a Homokhátsági 

Célprogram  keretében a Lakiteleki N épfőisko
lán január végén a SAPARD program pályázati 
lehetőségeiről. A nagy számú érdeklődőnek 
Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa, a SAPARD Igazga
tóság vezetője és dr. Nem csók János, az Alföld 
felzárkóztatásáért felelős korm ánybiztos tartott 
ismertetőt.

A részt vevőket köszöntötte Lezsák Sándor or
szággyűlési képviselő, a Homokhátsági Cél
program koordinátora és Szabó Károly, a m e
gyei közgyűlés alelnöke. M indketten hangsú
lyozták, hogy a SAPARD m ost m eghirdetett pá
lyázatai jó  lehetőséget nyújtanak a Duna-Tisza 
közének fejlődésére. A fórum m egszervezésé
vel az volt a céljuk - ugyanilyen találkozót tar
tottak Hajóson, K iskőrösön és Kiskunhalason is 
-, hogy erre felhívják a figyelmet, és segítséget 
nyújtsanak az itt működő vállalkozóknak, ön- 
korm ányzatoknak. A SAPARD-keretből még 
rendelkezésre álló 30 m illiárd forintból jó  pá
lyázatokkal minél többet kellene megszerezni. 
A zt is kiemelte m indkét politikus, hogy szinte 
példátlan az az együttműködés, ami a m egyé
ben kialakult a pártok között a Hom okhátsági 
Célprogram m egvalósítása érdekében.

Dr. Nem csók János elmondta: az idei költség- 
vetésben mintegy 300 millió forint szerepel a 
Duna-Tisza közi vízpótlás, pontosabban víz
visszatartás céljaira. Éhhez további 900 milliót 
lehetne SAPARD-forrásokból „hozzárendelni". 
Az 1,2 milliárd forint m ár elegendő lenne a 
program  indításához. Egy kérdésre válaszolva 
kifejtette, hogy a Duna-Tisza közi csatorna 
m egépítése továbbra sem szerepel a tervekben. 
A program a m ár kiépített csatornahálózat fel
újítását és tározók kialakítását célozza, ily m ó
don a tavaszi belvizeket megtarthatnák és öntö
zésre használhatnák..

Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa arról szólt, hogy az 
52 m illiárd forintnyi SAPARD keretből eddig 
19,2 milliárd forintra kötöttek szerződést a sike
res pályázókkal. Április végéig öt témakörben 
lehet pályázni. Ezek: a mezőgazdasági vállalko
zások fejlesztése, a mezőgazdasági termékek 
feldolgozása, a vidéki infrastruktúra fejlesztése,

falufejlesztés és -felújítás valamint a tevékeny
ség diverzifikálása. A támogatások m értéke ál
talában a beruházás, beszerzés 50 százaléka, 
önkorm ányzatok esetében 75 százaléka. A felső 
összeghatár változó, hatvan milliótól százötven 
millió forintig. M int mondta, vízelvezető, víz
visszatartó rendszerek építésére a harmadik in
tézkedés-csom agban (vidéki infrastruktúra fej
lesztés) nyílik lehetőség. Csehországban m ár az 
egész SAPARD-keretet felhasználták, s nagy 
részben az árvízkárok helyreállítására fordítot
ták. Az igazgatónő hangsúlyozta: a SAPARD-ra 
is - m int minden uniós tám ogatásra - érvényes 
az utófinanszírozás elve.

A falufejlesztés keretében az utcák felújításá
tól a fasorok telepítéséig rendkívül sok címen 
lehet pályázni. Ugyancsak sok lehetőséget nyújt 
az ötödik intézkedéscsomag: tájspecifikus ter
mékek előállításától kezdve a látványm űhelye
ken át a falusi turizmusig, ez a támogatás 
ugyanis a több lábon állást segíti.

A részletes pályázati feltételek megtalálhatók 
és az adatlapok letölthetők erről a honlapról: 
w w w.sapard.fvm .hu.

A pályázatokat a vidékfejlesztési hivatal regi
onális irodáiba kell beküldeni, a pontos címek a 
honlapon szintén megtalálhatók.

m .

Nemcsók János tavaly a helyszíni bejáráson is 
meggyőződött a vízutánpótlás szükségességéről

Tíz kistérséggel az unióba
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 

munkájában tavaly nagy hangsúlyt kapott az uni
ós csatlakozásra való felkészülés, valamint a köz- 
igazgatási szolgáltatások korszerűsítési program
ja. Mint Metzinger Éva hivatalvezető egy sajtótá
jékoztatón elmondta, jelentősebb személyi és tár
gyi változások nélkül, de valamivel nehezebb gaz
dasági feltételek között dolgoztak, mint 2002-ben.

A hivatal továbbképzési tervében kiem elt sze
repet kapott a köztisztviselők korszerű ism ere
teit biztosító képzések szervezése. Tavaly m int
egy három száz köztisztviselő vett részt az EU- 
val kapcsolatos tanfolyamokon, de m ég m ajd
nem kétszer ennyi em ber képzése szükséges. A 
„bevezetés az európai un iós tám ogatások  
rendszerébe" címmel, kifejezetten a polgárm es
terek számára szervezett kétnapos konferencián 
a megyei polgárm esterek alig hatvan százaléka 
vett részt. Nagyon sikeres volt az EU Bővítési 
Főigazgatóságán m űködő TAIEX Iroda által fi
nanszírozott, a környezetvédelem m el foglalko
zó szeminárium, m elynek a hivatal volt a házi
gazdája.

A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési 
programjából a hivatalnak az a feladata adódott, 
hogy m egfogalm azza a kistérségek kialakításá
nak rendező elveit. A szakmai egyeztetések 
eredményeképp Bács-Kiskunban tíz - jelenleg 
területfejlesztési-statisztikai kistérségként funk
cionáló - kistérséggel lehet számolni. A bajai 
önkorm ányzatot a belügym iniszter kijelölte egy 
közigazgatási m odellkísérlet, m inta-kistérség 
m egvalósítására. A város és a közigazgatási hi
vatal m egállapodást kötött, am ely tartalm azza a 
követelm ényeket, a konkrét szakmai elváráso

kat és a finanszírozás ütemezését. A kísérlet ke
retében a Baja és a vonzáskörzetében lévő 18 
település önkorm ányzatai tavaly októberben 
létrehozták a jogi személyiségű Bajai Komplex 
Kistérségi Társulást.

Bács-Kiskunban tavaly változatlan jogállás
ban 120 helyi önkorm ányzat működött. A hiva
tal megállapításai szerint kiegyensúlyozottan 
dolgoztak, „bár helyenként az érdemi munkáról 
eltereli a figyelm et a hely i közéleti 
torzsalkodás." A törvényességi észrevételeket a 
képviselőtestületek elfogadták, egy esetben kel
lett alkotmánybírósági indítványt benyújtani, 
egy esetben pedig a bírósághoz fordult a köz- 
igazgatási hivatal. 1990 óta először fordult elő, 
hogy adósságrendezési eljárás indult a felhal
mozódott tartozások miatt egy megyei települé
sen. Dunafalván a képviselőtestület reorganizá
ciós program ot és egyességi javaslatot fogadott 
el a hitelezőkkel folytatott tárgyalás eredm é
nyeképpen.

A hivatal hatósági ügyiratforgalm a évek óta 
folyam atos em elkedést mutat. Kiem elkedő az 
elsőfokú határozatok aránya, annak ellenére, 
hogy az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent az 
alternatív katonai szolgálat és a külföldiek in
gatlanszerzésének engedélyezése iránti kérel
mek száma. Az ügyfelek az elsőfokú határoza
tok elenyésző számát támadták meg fellebbe
zéssel.

A megyei közigazgatási hivatal kiemelt fel
adata volt tavaly az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásról szóló ügydöntő népszavazás 
előkészítése, szervezése, valamint az időközi 
választások és a helyi népszavazások infor
matikai támogatása.

má

http://www.sapard.fvm.hu
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Egy másik város pedagógusaitól számos olyan 

jelzést kaptunk, hogy ott titokzatos dokumentum 
készült volna a tanárok munkájának megítélésé
ről. Mivel - alaposan utána járva a dolognak - a ta
nárok állítását igazolni nem tudtuk, valószínű, 
hogy afféle rosszindulatú rágalomról van szó. 
Mindazonáltal^ a teljesebb tájékoztatás kedvéért, 
a szóban forgó szöveget dolgozatom elejére illesz
tem, hangsúlyozva, hogy nem valódi dokumen
tumról van sző.

(Aszprző)

Habár tudjuk, hogy az alábbi szöveg nem valódi, az. áldo- 
kwnentumot a sajtószabadság jegyében közöljük, hangsú
lyozva azonban, hogy nem hitet érdemlő ind kend a észtét 
ohasó elé (Aszerkeszt))

Hosszas fontolgatás után az alábbi, úgynevezett 
"dokumentum" közlése mellett döntöttünk, mert 
nem kívánjuk olvasóinkat megfosztani a szom
széd város pedagógusait lázban tartó irat megis
merésétől, hangsúlyozzuk azonban, hogy az nem 
tükrözi egyetlen, általunk ismert vezető álláspont
ját sem. (Főszerkesztő)

„Városunk pedagógusainak munkáját az alábbi elvek 
alapján értékeljük!

Kiváló tanár: Tanítási órái - az oktatás aggályos alapos
sága miatt - szárazuk, unalmasak. Stílusa nehézkes, szür
ke. Gyakran és szívesen büntet Szigorúan három lépés tá
volságot tart, diákjai nem szeretik. Gyakran fog hosszas, 
nevelő célzatú fejtegetésekbe. Osztályzatait a tanulók nem 
tartják igazságosnak. Viszonya a tanítványok szüleivel fe
szült A szülőket gyakorta rendre utasítja, kioktatja Ver
senyeredményei vannak. Vezetőit alkalomszerűen rövid 
és összefogott információkkal látja el a nevelőtestület han
gulatáról, a kollegák között tapasztalható esetleges kritikai 
megnyilvánulásokról.

Jó tanár: Tanítási órái többnyire unalmasak, olykor el- 
viselhetőek Stílusa nélkülözi az eredetiséget Műveltsége 
átlagos, vagy valamivel átlag alatti. Sokszor büntet Az 
osztálynak sohasem tesz engedményeket Viszonya a 
szülőkkel hideg, olykor álságos. Versenyeredményei van
nak. Vezetői iránt mindig lojális.

Közepes tanár: Órái néha érdekesek. Stílusa lendüle
tes. Ritkán jutalmaz, még ritkábban büntet A szülőkkel jó 
viszonyra törekszik. Olykor őszinte és nyílt Van vélemé
nye, és azt gyakran elmondja Kritikára hajlamos. Tudása, 
intelligenciája, műveltsége meghaladja az átlagot Ver
senyeredményei vannak. Lojalitása kérdéses.

Rossz tanár: Órái érdekesek, izgalmasak, le tudja köt
ni tanítványai figyelmét Stílusa lelkes, dinamikus. Osz
tályzása korrekt azt diákjai elfogadják. Gyakran dicsér és 
jutalmaz. Szereti tanítványait és a tanítást Viszonya a szü
lőkkel kiváló. Népszerű, a diákok és szüleik általában sze
retik. Gyakorta vannak ötletei, egyéni kezdeményezései. 
Szívesen újít, kísérletez. Intelligens és művelt Verseny- 
eredményei vannak. Nem lojális vezetőihez.

Kérem a fenti szempontrendszert alkalmazni."

M érni a m érhetetlent
Ha meg akarnánk ítélni egy szakács munkáját, mit 

tennénk? Vajon elkérnénk az étlapot, mérlegelve az. 
ételek fehérje- és koleszterin-tartalmát, az. étlap szö
vegének szabatosságát, az ételek árát? Vagy megebé
delnénk, és aztán saját tapasztalataink alapján hoz
nánk ítéletet? Vajon a konyhafőnököt, a többi étte
rem szakácsát és a humán menedzsert kérdeznénk 
meg? Vagy azokat az embereket, akik a szakács fiózt- 
jé t eszik?

A tanár munkájának megítélésére a diák a legal
kalmasabb. A gyereket csak ideig-óráig lehet 
jópofizássaL, demagóg engedményekkel megtévesz
teni Egy tanév után minden diák tudja, tanára 
mennyit ér. A kisebb gyerekek a tanár kedvességét, 
igazságosságát, az óra érdekességét, élvezetességét 
díjazzák. A nagyobbak, az érettségi előtt álló utolsó 
két évfolyam szemében a tanár tudása, szakmai 
munkája, intelligenciája, műveltsége a döntő. És 
ami minden gyerek számára a legfontosabb: a tanár 
hitelessége (noha ezt afogalmat persze még a legna
gyobbak sem használják). A baj csak az, hogy a gye
rek véleményére senki sem ad - elvégre ő  csak egy 
gyerek - kivéve talán a szüleit

A fenti úgynevezett "dokumentum " arra minden
esetre jé), hogy föltegyük a kérdést: hogyan is kell, 
kellene értékelni egy pedagógus munkáját Ha a ta
nári teljesítményt egy piramissal szemléltetnénk, ak
kor a piramis alapzatát a tanórai munka képezné 
Hogyan tanít? Órái érdekesek vagy unalmasak? Le 
tudja kötni diákjai figyelmét? Képes-e megszerettet
ni tantárgyát? Ébreszt-e bennük tudásvágyat? Rá 
tudja-e venni tanítványait a tanulásra? Es ha igen, 
ebben mennyi a kényszer és mennyi a meggyőzés? A 
piramis kővetkező lépcsője a tanórán kívüli tanári 
munka lenne. Tart-e szakkört? Klubot? 
Színjátszókört? Énekkart? Rendez-e, szervez-e ala
pítványi bált, osztálybulit, vetélkedőt, ünnepi műsort 
- és ha igen, milyet, mennyire igényeset, eredetit, 
hasznosat, színvonalasat? Csak ezután következne - 
ha van - az. érettségi megítélése Az osztály, a diák 
érettségi eredményei elsősorban a tanuló tehetségét 
és szorgalmát tükrözik. Nem iktathatjuk ki a családi 
háttér, a pillanatnyi forma, egészségi állapot és a sze

rencse szerepét sem. De azért ott van ezekben az 
eredményekben a tanár munkája is. Az érettségi 
eredményei alkalmasabbak egy szaktanár munkájá
nak megítélésére, minta felvételik Az utóbbi ugyan
is túlságosan is soktényezős: a diák szorgalma és te
hetsége és a szaktanár munkája mellett számolni 
kell (  a jelenlegi 120 pontos rendszerben) a többi ta
nár munkájával is: egy tanuló sikeres vagy sikerte
len felvételi vizsgája p l  a jogi egyetemre a történelem 
és magyar (vagyis a két felvételi tantárgy) mellett a 
matek idegen nyelvek szabadon választott tantárgy 
eredményén is múlik De számolni kell a tanfolyam, 
felvételi levelező, magántanár, a nyelvvizsga, s a sze
szélyes és önző egyetemek szerepével is. Legvégül, a 
piramis csúcsán állnának a versenyeredmények 
Ezekben a legnagyobb a diák szorgalmának képes
ségeinek és a véletlenszerű tényezőknek (pillanatnyi 
forma, szerencse, a versenyt rendező szerv korrekt
sége) a szerepe, és - habár hatalmas - mégis a legki
sebb a tanár szerepe

M i Magyarországon feje tetejére állítjuk ezt a pira
mist Ha egy tanár munkájáról akarunk véleményt 
formálni, egy-két számszerű eredményből indulunk 
ki, versenyeredményeket, felvételi százulékot vizsgá
lunk Kísérletet sem teszünk a lényeg: a tanítási óra 
és a tanórán kívüli nevelő és (iskolai) alkotó munka 
megítélésére

Időbeosztás, munkarend
Nem tudom, más országokban m i a helyzet Má

sutt is szokás-e komplett foglalkozási csoportokat, 
társadalmi rétegeket meg- és elítélni Hazánkban 
ennek mindenesetre nagy hagyománya van. Az or
vos-, újságíró-, politikus- vagy rendőr-ellenesség 
mellett a tanárellenesség sem gyakoribbnak sem rit
kábbnak sem helyesebbnek sem igazságosabbnak 
nem mondható. Szívünk szerint azt állítanánk a Pe~ 
dagógus-ellenességért elsősorban a rossz tanárok a 
felelősek Csakhogy az ítélkezés általánosít, túloz, 
előítéletté torzul A tanárokkal szembeni legosto
bább, legdemagógabb vád: keveset dolgoznak Az 
előítélet objektív alapja annyi, hogy a tanár munká
já t a tanítási órák megtartásával azonosítja.

Munkaidőm 60 százalékát teszi ki a tanítási órák 
megtartása. 30 százulékra becsülöm az órákra való 
felkészülést, ide értve a dolgozat-kérdések tesztek já 
tékok összef oglalók összeállítását, a dolgozatjavítást
- más kollegák esetében, persze, a laboratóriumi elő
készítést vagy épp a matekpéldák összeállítását, a 
listening kiválasztását és meghallgatását - és ideér
tem a tanórához közvetlenül kapcsolódó szakiroda
lom forgatását (de nem számolom ide az. önművelést
- az, akárcsak egy orvosnál vagy jogásznál, nálunk 
is a szabadidő terhére megy). Jómagam évente 20- 
30 szombaton töltök 4-8 órát dolgozatjavítással. 
Munkaidőm fennmaradó 10 százalékát az admi
nisztráció, értekezlet, osztálykirándulás, iskolabál, 
versenyfelkészítés és versenyfelügyelet, vizsgáztatás, 

fogadóóra, oktatási dokumentumok tanulmányozá
sa vagy készítése, szakkör, iskolai ünnepség és arra 
való felkészülés stb. teszi k i A tanárok többet dolgoz
nak, mint azt a közvélemény véli, habár talán keve
sebbet dolgoznak, mint azt önmagukról hiszik. Mert 
az önsajnálat és túlzó önértékelés ránk, pedagógu
sokra éppúgy jellemző, mint orvos, politikus, újság
író, rendőr stb. barátainkra.

Volt egy kedves tanárom általános iskolában, aki 
egyszer azt találta mondani: három érv szál a tanári 
pálya mellett: június, július, augusztus. Hát igen. A 
tanárok nyári szabadsága több, mint sok más embe
ré  Bár hetekkel kevesebb, mint a diákoké, jóval ke
vesebb, mint ahogy azt a közvélemény gondolja, és 
nem több (vagy nem sokkal több) mint a politikuso
ké, színészeké, meg még ki tudja, kié A hosszú szün
időt persze nem a tanárok, hanem a gyerekek miatt 
találták ki, de a sok idegbajos, fáradt tanár, bizany 
rászánd. Az Ön gyermekét, Hölgyem és Uram, a 
holnap miniszterelnökét, szívsebészét, költőjét, felta
lálóját, ne is tanítsa hajszolt pedagógus.

Mohamedán tanárok
Mit érdemel az. a bűnös, akinek a záloga a kezem

ben van? M it érdemel az a tanár, aki 10 éven át, 
módszeresen, újra és újra, tekintélyét, protekcióját 
felhasználva megfosztja kollegáját attól, hogy mel
lékjövedelemhez, másodálláshoz, felsőoktatásbeli 
katedrához jusson? Rossz a kérdés. Inkább: milyen 
ez az ember? Keresztény nem lehet Hiszen, mint 
köztudott, a keresztények megbocsátóak. Különben 
is: szeretik felebarátaikat, sőt, mi több, még ellensé
geiket is. Ateista sem lehet Hiszen, mint arról mos
tanában gyakran olvashatni, keresztény országban 
élünk, sőt, keresztény Európában; az uniót is keresz
ténnyé tesszük hamarosan, csak váljunk végre teljes 
jogú tagokká Ilyen miliőben az ateista is, nyilván, 
keresztény elvek szerint e l Nem lehet más: a mi kol
légánk mohamedán. Iszlám fundamentalista.

Mohamedán lehetett az a tanárnő is, aki telefonon 
felhívta egyik középiskolánkat Az igazgató asszony
tól azt kérdezte, megkaphatná-e . tanárnő állását, 
aki, ugye, megnyerte ezt a bizonyos pályázatot, és 
most két évig külföldön lesz Az igazgató asszony 
hümmögött valamit, letette a kagylót Mondta aztán 
. tanárnőnek: nem szép, hogy nem is szólsz nekünk, 
micsoda pályázatot nyertél meg. M ost. tanárnőn a 
csodálkozás sora. O nem is adott be, így nem is nyer
hetett meg semmiféle pályázatot Érti a kedves olva
só? A mohamedán pedagógus blöffölt, hazudott, 
egyszerűen azért, hogy elvegye kollegája állását

Iszlám fundamentalista lehetett az, is, aki a 
pedofilia rémületes, s valószínűleg hamis vádjával 
kergetett halálba egy fiatal tanítót, noha a vád mö
gött nem tények, csak feltételezések, s utóbb hamis
nak bizonyult hírek álltak

Vajon hogyan nevel egy iszlámfundamentalista ta
nár? Nyilván ő  az áldokumentum kiváló tanára. Va
jon mennyi lehet a tanárok között az iszlám funda
mentalisták aránya? Több-e, mint a keresztényeké? 
Több-e, mint az iszlám fundamentalisták aránya az 
orvosok, villanyszerelők, jogászok, rendőrök, újság
írók között? Nem lehet, hogy parlamentünk is 
telistele iszlám fundamentalistákkal?

Aki nem oda való
Gyakran hallani mostanában: aki nem oda való, 

miért tanít? Miért nem bocsátják el, vagy megy el 
máshová ő maga? Miért nem tud az oktatás megsza
badulni a pályára alkalmadon tanároktól? Ennek a 
- felteszem - jóhiszemű kérdésfeltevésnek épp annyi 
értelme van, mint ha azt kérdeznénk, miért dolgoz
nak, dolgozhatnak kórházakban vagy rendelőkben 
pályájukra méltatlan, pénzéhes, lelketlen orvosok, 
miért lehet munkahelye a lusta, korrupt, rossz bü
rokrata tisztviselőknek, hogyan kaphatnak állást 
szemmel láthatóan alkalmatlan autóbuszsofőrök, 
rendőrök, újságírók, politikusok? Persze, milyen 
szép is lenne, ha mindig, mindenütt csak a munká
jukat szerető és értő, hivatástudattal megáldott, lelki- 
ismeretes munkaerővel találkoznánk Ha az alkal
matlanok, nem oda valók, kényelmesek, trehányak 
nem kereszteznék útjainkat Csak- 
, kérdem, hová legyenek ők? Ha egyik napról a má
sikra minden olyan embert elbocsátanának állásá
ból Magyarországon, aki foglalkozása végzésére 
szellemi képességei vagy erkölcsi tulajdonságai, elhi
bázott pályaválasztása, lustasága, tehetségtelensége 
miatt alkalmadan, akkor alighanem nálunk lenne a 
legmagasabb munkanélküliség Európában. Kivéve, 
ha a többi országgal is ez történne, mert ez esetben a 
munkanélküliségi ráta valószínűleg mindenütt 
igen-igen magas, ámde egyforma mértékű lenne, hi
szen - feltételezem - sem az észnek, sem a lustaság
nak nincs földrajzi megoszlása. Vagy talán egy kü
lön országrészt lehetne kihasítani nekik, ahol a rossz 
orvos gyógyítaná a bumfordi buszsofőrt, akinek a 
gyerekét az alkalmatlan pedagógus tanítaná, és így 
tovább. A dolog azonban, sajnos, kivihetetlen. Ha 
egy szép napon egy, vélhetőleg alkalmatlan, meg
gondolatlan politikus hozzáfogna ehhez a feladat
hoz, valószínűleg a lusták, tehetségtelenek, korrup
tak és rosszul pályát választók szereznének először 
protekciót, és intéznék el, hogy ők a munkájukat jó l  
végzők országrészében lakhassanak. Nincs mese, 
együtt kell élni velük Az alkalmadan orvosokkal, 
rossz tanárokkal, korrupt tisztviselőkkel, bumfordi 
buszsofőrökkel

Talán arra kellene legalább valami technikát meg
alkotni, hogy megmondjuk, megmondhassuk a vé
leményünket, és az ne halálos sértés legyen, ne meg
semmisítő bírálat, hanem beépíthető, felhasználható 
kritika. Mert ma egy lelkiismeretes tanár vagy orvos, 
egy munkáját jó l végző buszsofőr vagy tisztviselő 
még csak-csak el tud viselni, fogadni valami keveset 
a személyét, munkáját ért kritikából, bárha ez sem 
egyszerű eset De aki alkalmadan a feladatára, az so
ha.

Ujlaky István

A közelmúltban hozták nyilvánosságra 
az ország középiskoláinak sorrendjét az 
írásbeli felvételi dolgozatok átlagai sze
rint, 1999. és 2003. közötti teljesítmények 
alapján. Előkelőbb helyen, hetedikként 
szerepel a kecskeméti Bányai Júlia Gim
názium. Az első nyolc helyen hat buda
pesti iskola szerepel, vidékről csak a Pan
nonhalmi Bencés Gimnázium negyedik 
helye jobb a bányaisokénál.

Waldorf-hétvége
Január 23-tól a Kecskeméti Waldorf Általá

nos Iskola háromnapos előadás-sorozatot ren
dezett a Ceremónia Rendezvényházban mely
nek célja a Waldorf-pedagógia szélesebb kör
ben való megismertetése. Az előadás-sorozat 
két okból jött létre. Az egyik, hogy megismer
hessék ezt a fajta nevelési módszert, a másik 
ok pedig az, hogy a kialakult tévhiteket - misze
rint ez speciális iskola, vagy túl sok szabadsá
got enged a gyerekeknek - eloszlassa.

Az első napon beszélgetésre várták az érdeklő
dőket a kecskeméti tanítókkal és szülőkkel, majd 
16 órakor kezdődött az első előadás „Elet a 
W aldorf-iskolában" címmel. Az előadást Kulcsár 
Gábor, a pesthidegkúti W aldorf-iskola egyik osz
tálytanítója tartotta, aki arról mesélt, hogyan is te
lik el egy tanítási nap ezekben az iskolákban.

Beszélt az egyedi órarendről - arról, hogy miért 
korszakokban, ún. epochákban tanulják itt a gye
rekek a fő tantárgyakat (anyanyelv, számolás, tör
ténelem) és hogy miért is olyan fontosak a m űvé
szetek, m int a dráma, a festés, a zene. Szombaton 
két helyszínen is megjelent a W aldorf-iskola. A 
Cerem ónia Házban 10 órától 12 óráig teaházon, 
ahol kötetlen beszélgetés keretében tehették fel az 
érdek lődők  kérdéseike t a csak a W aldorf- 
iskolákban tartott euritmiáról (mozgás-művészet) 
és ritm ikus részről.

A másik szombati programnak az Ifjúsági O tt
hon Tükörterme adott helyet, ahol az iskola részt 
vesz a szokásos évi iskolabörzén 9 és 13 óra kö
zött. Itt az érdeklődő szülők m egism erkedhettek a 
jövő évi első osztály tanítójával, és megnézhették 
a gyerekek által készített füzeteket és kézim unká
kat is.

A zárónapon a szülők két előadást is m eghallgat
tak, míg a gyerekek egy játszóházon ism erkedhet
tek iskolánk pedagógiájával.

Előadást tartott Bálint Zsolt ötödikes osztályta
nító, aki szolnoki W aldorf-iskolában tanít. Fontos 
témája a W aldorf-pedagógiáról szóló előadások
nak, hogy a W aldorf-iskolákban késleltetett olva
sástanítással tanulnak a gyerekek - egy egészen 
más módszerrel, m int a hagyom ányos iskolákban.

Ennek a módszernek talán a legnagyobb vívm á
nya az, hogy a waldorfos gyerekek körében szinte 
ismeretlen a dislexia és a disgrafía, vagyis az olva
sás és az írás zavara.

A délutáni előadáson a szám olástanításról be
szélt az előadó. Azt m agyarázta, hogy miért olyan 
fontos, hogy a m atem atikát ritmikus mozgással 
sajátítsák el a gyerekek, és miért az egésztől kell 
haladni a rész felé, nem pedig fordítva.

A három napos hétvégi előadás-sorozat tehát 
megkönnyítette azoknak a szülőknek a döntését, 
akik éppen iskola-választás előtt állnak, és a leg
jobbat próbálják kiválasztani gyermeküknek.

Becsület és dicsőség - az érdemesnek!
A Katona József Gimnázium karácsonyi ünnepsé

gén történelmi pillanatot élhettek át az iskola tanulói 
és tanárai! Szabó István igazgató úr bejelentette az is
kola új jelmondatát

Hogyan is születhet egy régi iskolának új jelmondata? 
A történet a következő: 1990 szeptemberéig a „Teher 
alatt nő a pálma" bölcs üzenetét hirdették, őrizték lelkűk
ben a katonások. Akkor a Református Gimnázium önál
lósodásával a jelmondatot is magával vitte, így a Katona 
József Gimnázium mottó nélkül maradt. Ezt a hiányt 
szerettük volna pótolni mi, régi és új katonások.

A Kecskeméti Lapok szerkesztősége és a Katona Jó
zsef Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola 
vezetősége egy olyan pályázatot írt ki, amely tömör, kö
zérthető, ugyanakkor ünnepélyes fonnában fogalmaz 
meg olyan gondolatot, amely az iskola, a tanulás, a diák
ság eszményét, a múlt tiszteletét, a jövendők megbecsü
lését a szülőföldhöz, Kecskemét városhoz való kötődést 
fejezi ki, amely méltó a Katona József Gimnázium ha
gyományaihoz. A beadott pályamunka lehetett saját 
megfogalmazású gondolat, latin vagy magyar nyelvű 
mondat, idézet, és Katona Józseftől származó jelmondat. 
Pályázhattak az iskola jelenlegi és volt diákjai, egykori és

mai tanárai. A pályázat jeligés volt. 31 fö 96 jelmondatot 
küldött be, két fordulóban. A zsűri a gimnázium két je
lenlegi, egy volt tanarából, egy diákból és a Kecskeméti 
Lapok képviselőjéből állt. Hosszas tanakodás eredmé
nyeként a következő Katona József idézetet választották 
az iskola új jelmondatául:

„Becsület és dicsőség az érdemesnek"
(A mondat egyébként Katona József: István, a magya

rok első királya című drámájában hangzik el.)
A zsűri még azokat is jutalmazta, akik szintén szép és 

nemes gondolatokat találtak:
„Szédítő nagy a cél, de nem lehetetlen azt elérni." Ka

tona József (beküldő: Kristóf Antónia tanárnő)
„Aki a szellemnek szolgál, az a világot szolgálja." 

Emst von Wildenbmch (beküldő: Sárosi Gábor, iskolánk 
volt diákja)

Remélem az új jelmondat ugyanúgy beivódik a köztu
datba, mint az előző, és híven fogja szolgálni a gimnázi
um szellemi erejét

Sárosiné Orbán Edit
A gimnázium jelenlegi tanára és volt diaija 

(A szerk. megjegyzése: a tudósító szerényen elfelejtet
te odaírni még a neve alá: „valamint a nyertes jelmon
dat beküldője*. Gratulálunk!)



HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK

PÁLYAVÁLASZTÁSÁRÓL

„Ha az embert olyannak 
vesszük amilyen, tulajdonkép
pen rosszabbá tesszük. .. “

(Szí. Pál)

A rosszul megválasztott pálya egy 
életre beilleszkedési, önértékelési za
varokat okoz. M ég fokozottabban ér
vényes ez azokra, akiknek a társadal
m i beilleszkedése egyéb okoknál fogva  
is problém ásabb - hallhatták az érdek
lődök Brunner Pétertől, a budapesti 
Fodor József Országos Közegészség- 
ügyi Központ előadójától a M agyar 
Gyermek-neurológiai, Idegsebészeti, 
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Tár
saság Kecskeméten tartott tudom á
nyos ülésén.

A tanácskozáson, ahol közel húsz elő
adót hallhatott a szép számú szakmai és 
civil közönség, kiemelten foglalkoztak 
a hátrányos helyzetben lévő gyerme
kek, fiatalok gondjaival. Ezeken belül 
jelent egyre nagyobb mértékű problé

m át a pályaválasztás, 
melyről Brunner Péter 
előadása hívta fel a fi
gyelmet: A képességek 
nagyon fontos eleme az 
egészségügyi alkalm as
ság. Ebből a szempont
ból riasztó adat, hogy ma 
a tizennégy éves korú ta
nulók több, mint felének 
valamiféle egészségügyi 
elváltozása van - mondta

a szakember.
- Ez a szám még elgondolkodtatóbb 

annak ismeretében, hogy a legutolsó 
demográfiai csúcsot 1991-ben tapasz
talhattuk, ám az azóta folyamatosan 
csökkenő tanulói létszámmal nem pár
huzam osan, hanem  annál nagyobb 
mértékben észleltünk egészségügyi el
változásokat a tizenéves korosztálynál - 
olyannyira, hogy például az intézetünk
ben megfordult tanulók 13,4 %-ának 
kellett pályamódosítást javasolnunk.

2003-at az Európai Unió a Fogyaté
kos em berek évének nyilvánította. 
Őket ugyanolyan jogok illetik meg, ép
pen ezért nem jótékonykodást, hanem 
esélyegyenlőséget várnak a társada
lomtól. Ugyanakkor a jelenlegi társa
dalmi korlátok diszkriminációt és kire
kesztettséget eredm ényeznek a szá
mukra. Ezek egyike például, hogy a je 
lenlegi oktatási rendszer sokkal alacso
nyabb színvonalú képzést tud biztosíta
ni a részükre. Kirekesztettségük legbiz
tosabb jele, hogy nemigen találkozunk 
velük mindennapi élettevékenységünk 
során.

A befogadó társadalomnak nem csak 
elfogadással, hanem pozitív cselekvés
sel kell biztosítani a helyüket a társada
lomban annál is inkább, mert a fogya
tékkal élők környezethez való alkal
mazkodási igénye igen erős. Ez a pá
lyaválasztás területén azt jelenti, hogy 
nem a tanulót kell hozzáigazítani a 
szakmához, hanem a munkakörnyeze
tét kell úgy kialakítani, hogy ők is aktí-^ 
van vehessenek részt a munkában. Egy 
szemléletes példa erre a sport területé
ről. A kerekes székbe kényszerült moz
gáskorlátozott esetében csak a ping
pong-asztal magasságát kellett a szék 
magasságához igazítani, s máris kivite- 
lezhetővé vált számára ez a szabadidős 
tevékenység. Mellesleg szólva: a való
ban megtörtént eset alanya olyan szin
tet ért el ebben a versenysportban, hogy 
a teremben ülők közül bizony nagyon 
sokunkat megvert volna.

A leszázalékolást igénylők több mint 
fele fogyatékos: látási, hallási, mozgás
beli, pszichés vagy pszicho-szociális 
eredetű fogyatékosságban szenved. A 
hátrányos helyzet nagyon sokszor szo
ciális eredetű.

Egyszerűen számolnunk kell azzal, 
hogy a szegénység minden igyekezetét 
keresztülhúzhat. A fogyatékosságok 
nagy része csak szervi, de nem képes
ségbeli fogyatékosság. Éppen ilyen 
okok miatt elfogadhatatlan fogyatékos 
és ép emberek kategóriájáról beszélni. 
A megfelelő kifejezés (s mindaz, ami e 
mögött van): csak változatos tulajdon
ságokkal bíró emberek vannak. Senki 
sem alkalmas mindenre, de mindenki 
alkalmas valamire - fogalmazta meg 
igen találóan Brunner Péter.

- A fogyatékkal élők pályaválasztásá
nak mai gyakorlata sajnos még mindig 
tartalmaz olyan elemeket, melyek nem 
felelnek meg sem a gyákorlati élet, sem 
a tényleges segíteni akarás kritériumá
nak. Jellemző például, hogy előszere
tettel ajánlanak a gyengénlátók számá
ra olyan szakmákat, pl. kosárfonás, ke
fe- és seprűkészítés, melyek nem jelen
tenek számukra igazi megoldást. Gon
doljunk csak arra, hogy például hány 
kosárfonóra van szüksége ma az or
szágnak. Ehelyett a foglalkozás-egész
ségügyi orvosok megelőzéssel, tanács
adással, speciális képzési formák és 
speciális m unkakörnyezetei biztosító 
munkalehetőségek ajánlásával tényle
gesen csökkenteni tudják a fogyatékos 
munkanélküliek számát. Mint ahogy 
Szent Pál is hirdette: „Ha az embert 
olyannak vesszük, amilyen, tulajdon
képpen rosszabbá tesszük ...“ . Látnunk 
kell, hogy sajátságos adottságokkal bí
ró embertársaink mire lehetnek képe
sek. Ha ehhez megfelelő körülménye
ket tudunk biztosítani, mint ahogy min
denféle emberi tevékenység feltételhez 
kötött, csodálatos eredmények szület
hetnek.

- kada -

Sorskérdés
Nem az kérdés, hogy a 

hazád mit ad neked, ha
nem az, hogy mit adsz te 
a hazádnak!

Bokros Lajos fejezte

Í
be Magyarország hely
zetét elemző 130 pontját 
ezzel a legendás Ken-

!!
 nedv mondással.

Nyilvánvaló, hogy a 
néhai elnök nem ismerte 
Kölcseynk munkássá
gát és soha nem olvasta 
az Országgyűlési napló
ban leírt kérdését, amit “ 
politikusi karrierje kez
detén a hazáról szólván 
magának is föltett:

„S te mit fogsz érette 
tenni?... Fogsz-e híven 
maradni, ha tántorítá- 
sodra bér telik? Fogsz-e 
szél és hab ellen küzde
ni, ha minden elhágy, ha

!!
 bűnnek mondatik, amit 

angyalod kebled mélyén 
sugall, ha minden való 
és jó, minden szép és 
nagy legyőzetve süly- 
Iyedez?“

Nagy kérdések ezek. 
Egomániás szép új vilá
gunkban aligha találnak 
értő fülekre.

Pedig a minap még a 
magyar kultúra napját 
ünnepeltük, Kölcsey 
okán.

Cukorbetegre zabáit, 
vagy a betevőjéért öl
döklő hétköznapjaink
ban ki gondol Kennedy- 
re, Kölcseyre?

Ki - igazán, szívre tett 
kézzel - a hazára?

Pedig...
n. m.

S z o r o b á n
A kiskamaszra valamikor ősszel figyel

tem föl az egyik kecskeméti hipermarket 
pénztáránál.

- No akkor mennyit fizetünk, Péter- 
kém? - kérdezte a vele levő felnőtt.

- Kilencezer hatszázharminnyolc forint,
- mondta a fiú.

Pontosan ennyit jelzett a pénztárgép is. 
Az asszony a vásároltakat rendezgette, 
amikor a fiúval összeakadt a tekinte
tünk. Szorobán? - kérdeztem, ő meg bó
lintott.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ős-öreg nagynéném  féltékenyen őrizte 

abbéli tudását, hogy a négy alapműveletet 
fejben végezte, tökéletes pontossággal, 
gyorsan. És mindössze annyit árult el, hogy 
ő nem jobbról balra - mint ti - ,  hanem bal
ról jobbra dolgozik. És ebben rejlik a titok.

A család  v iszon t tud ta , hogy a 
papírsovány öregasszony tudom ányát az 
elemi iskola első négy osztályában szerez
te.

Ilonka minden szülője és nagyszülője ta
nító volt, vagy kántor. Esetenként össze
vontan: kántortanító.

Az örökké beteg, sápkóros kislány egyik 
m eghűlésből a másikba esett, és a délutáni 
lázak sem jelentettek jót. A húszas évek 
nagyközségében, ahol élt, csak felekezeti 
iskolák voltak. De ez nem jelentett gondot, 
bármelyikbe felvették volna. A gondot a tá
volság jelentette, am it gyalogolnia kellett 
volna. A félvak kántor nagyapának jutott 
eszébe, hogy a kertjükkel határos telken áll 
a zsidó iskola; ha oda íratják., még az utcá
ra sem kell kitenni a lábát a sápadt-virág- 
szál unokának.

A pálcikalábú Ilonka kis közösségbe ke
rült, em lékezete nyolc társat rögzített, és a 
nagyszakállú Frédi tanító urat, aki m érhe
tetlen türelemmel foglalkozott velük. És a 
szám jegyek írásával egy időben elkezdte 
oktatni a szorobánt.

- M eglehet nincs nálad papír, ceruza, de 
az nem lesz baj, te majd fejedben számolsz, 
és kim ondod - biztatta tanítványait.
- Ma sem hiszem, hogy a hajdani tanító kü

lönleges pedagógiai képességek birtokában 
lett volna, de tény, hogy a család ám ult és 
bámult: Ilonka apja neve napján, decem ber 
6-án, a kezébe adott újságból érthetően és 
pontosan olvasta a nyom tatott szöveget, no
ha lehet, hogy nem is értette meg. Azért fő
képpen a kislány szám tantudása nyűgözte 
le őket. A tanév végére a négyjegyű szá
mokkal szinte zsonglőrködött, összeadta, 
kivonta, osztotta szorozta - hibátlanul! - a 
feladatokat. Amit, persze valamennyien, a 
tőlük telhető gyorsasággal oldottak meg pa
píron. De mindig Ilonka volt a gyorsabb.

A negyedik esztendő végén a műveleteket 
nyolcjegyű számokkal végezte. És nem is 
ezt tartotta legtöbbre. Pontosan ismerte a 
világban használatos hossz-, súly., és űr
mértékeket, am it fejben átszám ított a ná
lunk használatosakra. A számunkra mindig 
bonyolult, Angliában használatos tizenket
tes szám rendszerben jó l eligazodott, élvez
te a római számokkal végzett műveleteket 
is.

Ilonka tizenegy évesen polgári iskolába 
került. Nagyon unta. „A sok seppegő váro
si leányka..."- mondta enyhe megvetéssel 
azokra, akik mellé korrepetáló tanárokat fo
gadtak a szülők. Ilonkának a való életre 
elég volt az, am it az elemi iskolában m eg
tanult.

Nem adta tovább ism ereteit senkinek. Az 
én kincsem, az enyém! - mondta, ha kér
dezgették csodált tudom ánya felől.

Ilonka szép kort ért meg. M ár nagyon be
teg volt, talán búcsúzott is, am ikor azt 
m ondta nekem: ha m ódodban áll, a gyere
keidet engedd szorobánt tanulni. Nagyon 
hasznos az, a szám ítógépek korában is....

Kutattam, érdeklődtem, és találtam is 
egy ifjú matematikatanárt, aki szakdol
gozatát „A szorobán, az ősi kínai mate
matika tanítás* címmel írta. Oktatni vi
szont nem akarta, túlhaladottnak ítélve 
és közönségszórakoztató mutatványnak 
tartva a fejben való számolást.

-s-

(HANGOS) VITA 
az oktatásról

Igazi csemegének ígérkezett Pokorni Zoltán és Jánosi György közoktatás
sal kapcsolatos vitája a Piarista Gimnázium dísztermében, még január 8-án. A 
Lássunk tisztán! vitasorozat aktuális beszélgetését a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség helyi kulturális és nőtagozata szervezte, melyen végül, az egykori if- 
júsági-és sportminiszter külföldi tartózkodása miatt Rózsa Endre, az Ország- 
gyűlés oktatási bizottságának tagja vett részt. A korrekt vitának csak a mintegy 
háromszáz fős hallgatóság illetlen viselkedése szabott gátat.

Az mindjárt a beszélgetés elején látszott, a közönség java része meg sem sze
rette volna hallgatni a kormánypárti képviselőt, hiszen bármit mondott, bekia
bálás, moraj, elégedetlenség kísérte azt. Az ok talán személyének, talán a hideg 
időjárásnak, vélhetően azonban inkább az elfogultságnak köszönhető. Ellen
ben, ha figyelembe vesszük, hogy a rendezvénysorozat szervezői először hív
tak meg kormánypárti képviselőt, járt volna a nagyobb tisztelet, és ezt az egy
kori oktatási miniszter is érezte, amikor nyugalomra intette híveit: "állja a sa
rat, legyünk, legyenek vele tisztelettel!" A vita szinte minden elemében felszín
re került a pedagógus béremelés, és az ebből származó ellentmondások. 
Pokorni Zoltán szerint az 50 százalékos emelés alapját még az Orbán-kormány 
teremtette meg, a mostani viszont nem megemelte, hanem megemeltette a bé
reket, az önkormányzatokkal. A fedezethiány mellett Pokorni szerint nem csak 
oda kellett volna adni a pénzt, ügyelni kellett volna a minőségre is. Rózsa End
re fontosnak ítélte a lépést, és kiemelte, mindez nem csak a pedagógusokra vo
natkozott, valamint az is tény, hogy még így is jelentős az elmaradás a nyuga
ti fizetésekhez képest. Az előadók talán azt gondolták az érdeklődők többsége 
matematikus, elvégre végig számokkal érveltek, amelyekkel ugyebár illik vi
gyázni. A Fidesz elnökhelyettesétől megtudhattuk, hogy ha a kormány a jelen
legi ütemben folytatja a gyermeküdültetést, akkor 170 év múlva kerül sor m in
den gyermekre. Az egyre kevesebb élve születések kapcsán Rózsa Endre a sta
tisztikusokat idézte: 2050-ben minden negyedik, ötödik ember az országban 
roma lesz. A képviselők sok mindenben egyetértettek, és ezt többször jelezték 
is egymásnak (olykor kínosan ügyeltek is rá), a közönség számára kézzelfog
hatóbb Sulinet-program megítélése viszont különböző volt. Rózsa Endre sze
rint természetes, hogy a program kínálta akciókkal a legtöbb jogosult élt, és ez 
lehetővé tette, hogy a karácsonyfa alatt digitális gépek, számítógépek is helyet 
kaptak. Pokorni Zoltán viszont igyekezett leszögezni, a vásárolt eszközök 80 
százaléka nem számítógép, hanem digitális fényképezőgép, színes nyomtató, 
és egyéb luxuscikk volt. A módos középosztály helyett azokat kellett volna tá
mogatni, akik egyáltalán nem tudnak megvásárolni hasonló eszközöket - 
mondta. Több fontos téma is szóba került, így az iskolatej program leállítása és 
reménybeli folytatása (Pokorni Torgyán Józsefet dicsérte a téma kapcsán), a 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. privatizálása, de egyik fél sem hagyott fel a szá
mok emlegetésével, érkezett is a kritika a hallgatóságból. Egy idős hölgy szólt 
az előadókhoz: „Én azért jöttem erre a fórumra, hogy az oktatással kapcsolatos 
kérdésekről halljak!" A kérdező szerint nem az anyagiakról kellene folyton be
szélni, hanem arról, amit az egész béremelés fed. A minőségről. Szerinte konk
rétan meg kellene határozni, hogy a tömeges tanárképzés mellett melyek azok 
a követelmények, amelyek mindenkire nézve kötelezőek lennének. Elhangzott 
az is, hogy az 50 százalékos emelést csak azok érdemelték volna meg, akik va
lóban rászolgáltak erre munkájuk során. Rózsa Endre szerint 1997-ben minő
ségi bérpótlék-táblázatot kellett minden iskolában készíteni, és abban határoz
zák meg, ki mennyi pénzre jogosult. Az MSZP-s képviselő szerint nem kor
mányzati szinten kell dönteni a minőségről, hiszen az más lehet egy tanyasi is
kolában és egy városi kollégiumban. Pokorni Zoltán a tanárképzés reformjá
nak hibájáról beszélt válaszában. Szerinte hajmeresztő a kormánynak az a ter
ve, hogy három évre szűkítené be a tanárképzést (a bolognai folyamatot követ
ve három év után főiskolai, további két év után egyetemi diplomát kapna a 
hallgató), hiszen ez minőségi romlást eredményezne. A több mint kétórás be
szélgetésen komoly vita nem alakult ki, a felek reményüket fejezték ki, hogy 
az oktatásban tapasztalható folyamatok pozitív irányba haladnak majd. A soro
zat következő témája az egészségügy lesz.

A közönség
Jó po lgári körben időzni. Látszik, 

hogy m ennyire polgárok: a zsúfolt
ság dacára kabátjuknak külön szé
k e t fo g la ln a k  el. N agym agyar-  
ország, igen. Fenéknyi szék: nem, 
nem soha!

Aztán a szisszenések, beszólások! 
Hah! Ide ugyan a oktatásügy re
fo rm já t jö tte k  össze m aguk közt 
m eghányni-vetni, de oly jó l  esik  
sa n ya ríto tt n yu gd íja skén t égbe  
sohhajtani: a pedagógusok bérem e
lése okán lett kisebb az ő  járan dósá
guk! (M intha azt nem a képzettsé
gük, munkájuk, eredményességük, 
éveik szám a alapján kalkulálta vol
na k i a nyögdíjfolyósító, hanem ör
dögi célzatossággal, p o n t nekik, ke
vesebbet S  am ely összegen, ráadá
su l p o n t annyit em elnek évente, m int 
az aktívak keresetnövekm énye.)

D e legédesdedehbek, am ikor taps
viharral ju ta lm azzák albálványu- 
kat, aki M edgyessyt - az am úgy a de
m okra tiku s vá lasztás eredm én ye  
képpen törvényes m iniszterelnököt, 
m ég ha ez nem tetsző is a kisebbség
ben m aradiaknak - m egtiszteli any- 
nyi képességgel, hogy  szét tudta  
osztani a pénzt. (Am it term észete
sen az előző korm ány véres veríték
kel kuporgatott össze...)

Irigylem is őket. Nekik m ég biztos 
a nyugdíjuk, ha kevés is.

D e én, akinek m ost is szem élyi köl
csönt kellett fölvennem  az adóhátra
lékom törlesztésére, biztos lehetek-e 
abban, hogy lesz, aki dolgozik a 
nyugdíjam ért?

Végülis jó l  szórakoztak a senior 
hölgyek és urak. K iereszthették a 
gőzt. A tanügyi reform m eg m ajd  
alakul valahogy. (Tőlük?!) N égy
évente, D éva vára módján...

N agy M ária



A TŰZHELY KÖZELSÉGE
Beszélgetés Jávorka 
Lajos plébánossal

Plébános úr nevéhez kötődik a 
Széchenyivárosi Szentcsalád Templom 
és Közösségi Ház létrehozása, és az ott 
tapasztalható aktív közösségi élet meg
teremtése. A semmiből indulva születtek 
meg ezek a közösségek, és az a jelentős 
épület, amelyik már eddig is sok fontos 
és értékes egyházi és kulturális rendez
vénynek adott otthont Az elmúlt év vé
gén azonban a hajó két hónapra kapi
tány nélkül maradt Mi indokolta a 
döntését?

Ahogy a civil életben, úgy a világegy
házban is kezd gyakorlattá válni, hogy 
nyolc-tízévenként van lehetőség egy em
beri, lelki, teológiai felfrissítő évet tartani, 
hogy azután az ember még nagyobb oda
adással, és felkészültséggel végezhesse a 
szolgálatát. Kettős jubileumot élek, ez pa
pi szolgálatom huszonötödik éve és plébá
niánk tizedik éve. Ezért kértem Bábel Ba
lázs érsek urat, hogy valamennyi időre el
mehessek lelkigyakorlatot tartani, nyelvet 
tanulni, kicsit újra gondolni papi szolgála
tomat. Érsek úr két hónapra tudott elen
gedni, és ezt a két hónapot Loppiánóban, a 
Fokolare Mozgalom Firenze mellett lévő 
lelkiségi központjában töltöttem.

A II. Vatikáni Zsinat eredményekép
pen érezhetően felerősödött a katolikus 
egyházon belül a megújulási mozgal
mak szerepe. Mi ezeknek a mozgal
maknak a célja, és ezen belül mi a 
Fokolare lelkiség sajátossága?

Mielőtt magáról a Fokolare-ról szólnék, 
egy kicsit szeretnék beszélni arról a nagy 
megújulásról, melynek tanúi és kortársai 
lehetünk ezekben az évtizedekben. A 
Szentlélek, aki a II. Vatikáni zsinatot útjára 
böcsátotta, aki ilyen nagyszerű pápákkal 
ajándékozta meg az egyházat, mint XXIII. 
János, VI. Pál, vagy II. János Pál, ugyanaz 
a Szentlélek a világiak körében is elindított 
egy nagy megújulást a XX. század elejétől 
kezdve. Ez a megújulás konkrét mozgal
mak formájában, jelent meg. Az egyház
ban régen is voltak megújulási mozgal
mak, ilyen volt Szent Benedeké, Szent Fe
rencé, vagy Avilai Szent Terézé. A XX. 
században pedig Taize, Karizmatikus 
megújulás, Fokolare mozgalom, 
Neokatekomenális közösség, Szent Egyed 
közösség, Cursillo, vagy a Bárka, hogy 
csak a legjelentősebbeket említsem. Ezek
nek a megújulási mozgalmaknak van né
hány közös jellemző vonása: a szentírás el
mélyültebb tanulmányozása, az imádság 
komolyan vétele, és a spontán imának az 
újra fölfedezése, valamint a közösségnek 
egy újfajta mély megélése. Ezeknek a 
megújulási mozgalmaknak az egyik tulaj
donsága, hogy sajátosan laikusak. Nem 
feltétlenül papok a vezetői, tagjaik többsé
gükben világi krisztushívők, akik saját vi
lági feladatkörükben is tudnak új kezde
ményezéseket indítani a társadalom javára. 
Ebből nagyjelentőségű missziós és szoci
ális eredmények születtek, például Dél- 
Amerikában, Afrikában, vagy Dél-kelet 
Ázsia bizonyos országaiban. Ezeken a 
földrészeken az egyház életét meghatározó 
módon ezek a megújulási mozgalmak hor
dozzák. Afrikában például a papi és szer
zetesi hivatásoknak a döntő többsége ezek
ből a mozgalmakból indult.

AII. Vatikáni Zsinat a párbeszédnek egy 
igen széles útját nyitotta meg, nem csak a 
katolikus egyházon belül, hanem a többi 
felekezetekkel, (ezt hívjuk ökumenizmus- 
nak) a nagy vallások követőivel és a nem 
vallásos, de a humán értékeket felvállaló 
emberekkel. Ezek a megújulási mozgal
mak a Zsinat által meghirdetett dialógus
nak a képviselői. Az ő segítségükkel Afri
kában például kórházak, egészségügyi 
központok, iskolák, és új típusú közössé
gek létesültek, Dél-Amerikában pedig egy 
új gazdasági szisztéma van kialakulóban. 
Összefoglalva azt mondhatnám, hogy az 
egyházon belüli megújulás nem korlátozó
dik a személyes lelki életre, hanem ko
moly társadalmi kisugárzásai vannak, és 
ez igen fontos most, amikor ilyen súlyos a 
világ gazdasági, politikai és morális hely
zete. Óriási a feszültség a gazdag és a sze
gény világ között, és ha vannak - nem csak 
papok és szerzetesek - hanem világi férfi
ak és nők, akik elkötelezik magukat a sze
gények szolgálatában, az igazi közösség- 
építésben és egy új gazdasági, társadalmi 
modell kialakításában, annak óriási jelen
tősége van. Őrülök, hogy két hónapon át 
ennek a lelki, szellemi műhelynek lehet
tem a résztvevője. Loppiánóban körülbelül 
kilencszázan élnek együtt, ki hosszabb, ki 
rövidebb időn át, többek között olyan fia
talok, akik három éves iskolával készülnek 
arra, hogy a világ bármely pontján, de fő
leg a harmadik világban kötelezzék el ma
gukat a rászorulók szolgálatára. A papi 
csoportban, amelyben én is voltam, egy 
rendkívül sokszínű csapat volt. A napunk 
úgy telt, hogy délelőtt fizikai munkát vé
geztünk, én például a konyhában dolgoz

tam, mások a kertben vagy épp az aszta
los műhelyben. Délután négy teológiai, 
szociológiai órán vettünk részt, napjain
kat pedig átszőtte az imádság. Ezzel talán 
megvalósítottuk a régi bencés elvet: „Óra 
et labora“. (Imádkozzál és dolgozzál.) A 
fizikai, a szellemi munkának, az imádság
nak és az örömteli együttléteknek rendkí
vül harmonikus napirendjét valósítottuk 
meg. Időnként izgalmas foci meccseket 
vívtunk Loppiánó városka más csoportja
ival, de voltak más közös rendezvényeink 
is. A városkába sok látogató érkezik, hogy 
megismeije milyen is az, amikor közel 
ezer ember mindent a szeretet jegyében 
valósít meg. Közös nyelvünk az olasz 
volt, de mellette megszólalt, szinte a világ 
minden nyelve és kultúrája.

Hogyan született a Fokolare mozga
lom, és mik a jellemzői?

A megújulási mozgalmak ugyanattól a 
Szentiélektől vannak, de miközben a 
Szentlélek az egységen munkálkodik, 
nem egyformaságot akar. A mozgalom 
1943-ban született Trentóban. Az akkor 

23 éves Chiara Lubich és társai alapították. 
Chiarát II. János Pál Kalkuttai Teréz anyá
val együtt közvetlen munkatársaként hívta 
meg a püspöki szinódus állandó laikus tag
jaként. 1943-ban Chiara és néhány társa a 
háború sújtotta Olaszországban a legsze
gényebbek szolgálatára szentelte életét. 
Közöttük olyan szeretetközösség született, 
melyet egy hideg téli napon, amikor alig 
volt tüzelőjük, a betérő szegények 
fokolare-nak, vagyis tűzhelynek kezdtek 
nevezni. A hideg ellenére is úgy érezték, 
mintha a tűz közelében lennének. A  hábo
rú végére a több száz tagúra növekedett 
közösség, mozgalomként teijedt el egész 
Olaszországban, majd az ötvenes évek vé
gétől a világ minden részén, laikusok, szer
zetesek és papok körében. Elterjedésével 
jelentősen hozzájárult a nagy világvallá
sok, többek között a buddhisták és moha
medánok közötti párbeszéd erősödéséhez 
is. Ennek a mai fundamentalista törekvé
sek láttán igen nagy jelentősége van. Szo
ciális kezdeményezéseik pedig hozzájárul
tak a gazdaságnak a pápa által sokszor 
szorgalmazott harmadikutas gazdaság 
megvalósításához. 1998-ban, a Szentlélek 
•évében a pápa meghívta Rómába a meg
újulási mozgalmak képviselőit, melyen 
Kecskemétről is többen jelen voltunk. 
Chiara Lubich a többi mozgalom vezetői
vel együtt elkötelezte magát a megújulási 
mozgalmak együttműködése mellett, 
hogy együtt munkálkodjanak az egyház és 
a társadalom megújításán. Azóta sok min
den történt. Az elmúlt évben Németor
szágban zajlott egy megbeszélés a katoli
kus és evangélikus megújulási mozgalmak 
között, és ennek eredményeképpen ez év

májusában Stuttgartban lesz egy tízezer fő
re tervezett találkozó, a katolikus, a protes
táns és az ortodox megújulási mozgalmak 
képviselői között. Ennek aktualitása az az 
útkeresés, hogy lelket adjunk Európának. 
Az egységes Európa megálmodói 
Adenauer, Schumann és De Gasperi elkö
telezett keresztény emberek voltak, készek 
voltak azonban más világnézetű emberrel 
is párbeszédet folytatni. Az elmúlt évtized
ben inkább csak Éurópa politikai és gazda
sági egységéről haUottunk ami magával 
hozhatja, a más nézeteket vallók, vagy a 
rosszabb gazdasági helyzetben lévő orszá
gok hátrányba kerülését, kirekesztését. A 
szentatya legújabb körlevele éppen Európa 
lelki megújulásáról szól. A stuttgarti talál
kozónak az a célja, hogy a megújulási 
mozgalmak fogalmazzák meg, és járulja
nak hozzá, hogy Európának legyen egy 
közös lelki, szellemi arculata.

Haza érkezve ismét szembesült a napi 
gondok, és feladatok sokaságával. Me
lyek most a legfontosabb teendők?

A két hónapi lelkigyakorlatot egy nagyon 
szép zarándoklattal fejeztem be, ahová 
szüléimét is el tudtam vinni, ott részesül
hettünk a pápa áldásában, hallhattuk báto
rító szavait.

Örömmel mondhatom, hogy Józsi atya 
és világi munkatársaim, akik lehetővé tet
ték, hogy részt vegyek ezen a lelkigyakor
laton, nagyon szép munkát végeztek eb
ben a két hónapban. Köszönet a Nagy
templom papjainak, és a piarista atyáknak, 
hogy rendszeresen segítették Józsi atyát, 
hogy lelkipásztori szolgálatát el tudja vé
gezni. Most egy új évet kezdünk, amely 
várhatóan sok reményt, kihívást, és nehéz
séget is hordoz. A keresztény ember hitét 
nem a külső eseményekbe és hatalmakba, 
hanem a gondviselő Istenbe veti. Erről ta
núskodik évezredek óta az Ó- és Újszö
vetségi szentírás is. Ezért munkatársaim
mal összefogva a nehézségek ellenére is 
próbáljuk jól megtervezni a 2004-es évet. 
Vélhetően nem lesz könnyű ez az év, de 
szeretnénk tovább folytatni a templomépí
tést, és programjainkat. Főképpen pedig 
azokat a lelki és közösségépítő feladatokat, 
amelyeket az elmúlt évben megtervez
tünk. Mint említettem, plébániánk tizedik 
évét kezdte meg. Szeptemberben elkezd
tük az elmúlt kilenc év értékelését, figyel
ve a szentírás, és az egyház tanítására, és 
azon fáradozunk, hogy kimunkáljunk egy 
közép és hosszabb távú lelkipásztori tervet. 
Máris körvonalazódnak legfontosabb te
endőink: elkötelezett munkatársak képzé
se, a hittel ismerkedni akarók segítése, a 
családok támogatása és az ifjúság nevelé
se. Emellett számtalan feladat adódik még, 
de ezek a főbb prioritások.

B .K

Az áldásos „átkos“
H alljuk - írják, m ondják - napon

ta, hogy a rendszerváltás előtti évti
zedekben hiányzott a szólás- és saj
tószabadság, hogy az A czél nevével 
„fém jelze tt“ három „ T “ (tiltás, tű
rés, támogatás) m ennyire m egkö
tötte a szellem em bereinek a kezét 
az „á tkos“ rendszerben, a később  
„puha diktatúrának“ a „legvidá
m abb barakk“ lakóinak a gondola
ti szabadságát. Nos, mostanában  
egyre többet és egyre mélyebben  
töprengek: igazán, tényleg így volt 
ez? H ogy a helyes, a megfelelő, a 
kielégítő választ m egtaláljam, kény
telen vagyok a valós tényeket vizs
gálódva felsorakoztatni. (Pontosab
ban azok egy kicsiny részét.)

A z ötvenes évek után háttérbe szo
rultak a „szocreál“, sem atikus m ű
vek, és sorjáztak hazai könyvkiadá
sunkban a nyugati, a keleti, vala
m int m ás távoli tájakról érkezett,

m agyarra ford íto tt irodalmi, m űvé
szeti, tudom ányos művek, ső t soro
zatok. (A világirodalom  remekei, 
Helikon klasszikusok, Gyorsuló idő  
stb.) Es a m agánkönyvtárakat is 
gazdagították a M agyarország f e l
fedezése  sorozat szociográfiai, való
ságot nyíltan fe ltá ró  tartalm as köte
tei. M iközben a világirodalom legis
m ertebb és legnagyobb íróinak: 
Tolsztoj, Balzac, Puskin, D ickens, 
B yron, Z ola , P etrarca , D ante, 
Shakespeare, Goethe m űvei egy
aránt baráti közelségbe kerültek az 
érdeklődő olvasókkal. Ehhez hoz
zájárult, hogy az állam i tám ogatás 
m értéke lehetővé tette a vásárlást a 
k isfize tésű  em berek szám ára is. 
Egyik kritikusunk szóvá tette m ár a 
hetvenes években azt a felism erését, 
hogy hazánkban több példányban  
je len nek  m eg a francia  klasszikus 
és modern szerzők művei, m in t a

többszörösen nagyobb Franciaor
szágban.

H a a fen tiekhez hozzáadjuk a j e 
lentős írók életm ű-sorozatait is, ak
kor m ég gazdagabb a kép utólag is. 
E rre csak néhány példa: Németh  
László, Illyés Gyula, Tolsztoj, D osz
tojevszkij, Csehov, Gorkij, Thomas 
M ann, H em in gw ay és sok  m ás 
nagyszerű író gyönyörű kiállítás
ban gazdagították a könyvbarátok  
gyűjteményeit. S  ugyanezt m ond
hatjuk a művészeti, filozófiai, nép
rajzi, modern f iz ik a i stb. sorozatok
ról is.

B izonyára  sokak  n em te tszésé t 
váltja m ajd ki, de nyomatékosan  
h an gsú lyozn u n k  kell, hogy az  
egyébként szükséges, várva várt 
rendszerváltás után rossz irányban  
alaposan m egváltozott a helyzet. 
M egfelelő állam i tám ogatás h iá
nyában ez a pozitív  fo lyam at ha 
nem  is szű n t m eg egészen , de  
ugyancsak elhalványult, lelassult. 
M iközben óriási m értékben elsza

porodott, teret hódított a sok hasz
n o t hozó silányság, fércm u n ka , 
giccs, dilettantizmus.

Am  félreértés ne essék: term észe
tesen nem várható el, hogy a könyv
kiadásra vállalkozók az igazi szelle
m i értékek m egjelentetésével m in
den haszon rem énye nélkül dolgoz
zanak. E z nem várható e l tőlük. D e  
az állam tól a m indenkori kor
m án yza tok tó l igen is e lvárh a tó!  
M ert az, hogy a pletyka-, pornó-, 
vagy a botránykönyv sokezres, sőt 
több tízezres példányszám ban talál 
gazdára, m íg az igazi érték, a nem 
ze t tekintélyét növelő, egy népnek  
rangot adó igazi mű jó  esetben két- 
háromezerben, olykor néhány száz
ban, az lehangoló tény ugyan, ám 
ez nem je len ti azt, hogy ebbe egy 
országvezetésnek fe lté tle n ü l bele  
kell nyugodnia.

K eresni kell a m egoldást - akár 
törvényalkotással is.

Varga M ihály

Keresztlevél
A család, akikhez karácsonykor 

ebédre voltam hivatalos, Kecske
méthez közel, egy városföldi ta
nyán él. A gondosan karbantartott 
épület akár három generációnak is 
otthont adhatna, ám a legifjabbak 
kirajzottak, és úgy tűnik, egyik 
sem tér már vissza a szabadságot 
kínáló, ám a városi kényelemhez 
szokott embernek immár nehéz 
munkához.

Karácsonykor - ezideig minden 
évében - tizennyolcán ülték körül 
az asztalt. Jómagam voltam az 
egyetlen idegen, a vendég.

Láthatóan mindenki élvezte az 
együttlétet, a hagyományos ünnepi 
ételeket, a régi történetek feleleve
nítését, a rokonok emlegetését, a 
hajdani vásárokat, piacokat, ahol 
ismerték a velük együtt árusítókat 
is, meg az alkudozó vevőket is.

Aztán a legkisebbekre került a 
szó. Az iskolát megkezdő Barbará
ra, a műszaki szakközépiskolában 
jeleskedő Palira, és a tízéves Ricsi
re, aki addig erősködött, amíg ze
neiskolába vitték, trombita-tanár 
elébe, ahogy a dédike mondta.

Juliska, a ház asszonya ezek után 
vett egy mély lélegzetet, és kimond
ta az olyan sokszor megfogalma
zott kérdést:

- Édes fiam, Janikám, a kicsi uno
kámat mikor akarjátok keresztvíz 
alá tartani? Lassan fél éves, itt van 
az ideje...!

Janikám a barnára sült karajjal 
birkózott, értette is, amit az anyja 
kérdezett, meg hallgatta a kisfia 
gőgicsélését a nagyszobából. Nyug
tázta is, hiszen a kisfiú végigaludta 
az utat, most meg ébredezik. De 
anyukájának is válaszolni akart, 
úgy, hogy azért ne bántódjék meg.

- Tudja, anyám, minálunk, Tolná
ban az a helyzet..., hogy akkor ke
resztel a pap, ha a szülőknek meg
van a keresztlevele. Nekem meg 
nincs, csak a Marikámnak. Erős- 
ködtem vele, hogy én jártam hit
tanra, de tán el se hitte, kérte a ke
resztlevelet, ami meg nincs ne
kem...

- Már hogy ne lenne! - méltatlan
kodott a dédike. Mikor láttam, 
hogy anyádéknak se erejük, se ide
jük, én bizony elvittelek  
Félegyházára Ilonka nénéddel, és 
megkereszteltettünk. O a te ke
resztanyád! M egeskettem, hogy 
nem szól róla senkinek, hát hallga
tott. De a keresztlevél az megvan, 
ebéd végeztével odaadom neked.

Dermedt csend lett, amikor a 
majdnem harminc esztendős titok 
kipattant. Legfőképpen Juliska  
hűlt el, egészen belesápadt a hallot
takba.

- Az az igazság - mondta nagyon 
lassan, szinte tagolva -, hogy mi is, 
hogy is mondjam, hogy mi is 
megkereszteltettünk tégedet. Igaz, 
még apádnak se mondtuk meg, 
Juszti nénéddel vittünk  
„orvoshoz44 Kecskemétre. Mert így 
mondtuk, aki értette, hát megértet
te.

Szép fehér ruhácskába öltöztet
tünk, és dehogyis voltunk orvos
nál! A Nagytemplom sekrestyéjébe 
mentünk, ahol az én drága húgom 
már mindent elintézett. Ha vissza
gondolok, nem is sírtál, Janikám, 
csak tekintgettél, hol rám, hol a 
Jusztira, amikor a plébános úr a 
fejedre csorgatta a szenteltvizet.

A fiatal férfi elképedve hallgatott, 
majd halkan megkérdezte:

- Édesanyám, erről a kecskeméti 
keresztelőről is van keresztleve
lem?

- Bizony van! - mondta az anyja, - 
hozom is! Most már tudhatod, nem 
vagy pogány...

Közben a dédike is előkerítette a 
sokréthajtott, már foszladozó ok
mányt, Juliska meg mellérakta az 
általa őrzöttet.

- Válaszd ki fiam, ha már így adó
dott, hogy melyiket mutatod be an
nak a kételkedő tisztelendőnek...

- Elviszem én mind a kettőt! 
Olyan fiatal a mi papunk, ilyet ta
lán elképzelni se tudna, ami velem 
megesett. És majd megmondom  
neki, hogy mennyivel jobb így, ket
tőször, mintha egyszer se....

Selm eczi Katalin



A  v á r o s  k i t ü n t e t e t t j e i

A Közgyűlés ünnepi ülésén Kecskemét Város Sportjáért Díjat kapott Dunszt István testnevelőtanár, Lovas 
Zoltán sportreferens. Közművelődésért díjat Burján Sándorné az Ifjúsági Otthon munkatársa, Bahget 

Iszkander fotóművész (a kép jobbszélén), valamint a város Felsőoktatásáért és Tudományos díját 
dr. Hegedűs Gábor, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karának főigazgatója.

Minőség az oktatásban Beíratás márciusban
A közoktatási törvény értelm ében 

minden helyhatóság köteles elkészíte
ni az önkormányzati közoktatási intéz
m ényrendszer m űködésének minőség- 
irányítási program ját (ÖM1P). E prog
ram m eghatározza a fenntartó elvárá
sait a helyi közoktatás egészére. Em el
lett tartalm azza az egyes intézm ények
nek az elvárásokkal kapcsolatos fel
adatait, érinti a közoktatás rendszeré
nek kapcsolatait más ágazatokkal va
lamint részletezi a fenntartói irányítás 
keretében tervezett szakm ai, törvé
nyességi, pénzügyi ellenőrzés és érté
kelés rendjét.

A közgyűlés január végi ülésén elfo
gadta a minőségirányítási programot, 
am elyet a meghívásos pályázaton ki
választott COM M ITM ENT Szolgálta
tó és Tanácsadó Kft készített el. Az 
ÖM IP figyelembevételével kell majd 
kidolgozniuk a városi óvodáknak, ál
talános és középiskoláknak saját intéz
ményi m inőségirányítási program ju
kat.

M int a most elfogadott program be
vezetőjében olvasható, a m inőségirá
nyítási rendszer kiszám ítható feltétele
ket és együttm űködő környezetet hoz
hat létre a közoktatási intézm ények 
szám ára feladataik ellátásához. Az 
ÖM IP elkészítését indokolja, hogy a 
településen élő gyerm ekeknek nyújtott 
közoktatási szolgáltatás m inőségéért a 
fenntartó önkorm ányzat teljes körű fe
lelősséggel tartozik. Ebből következő
en alapvető érdeke, hogy megterem tse 
a lehetőséget: minden gyerek m inősé
gileg garantált, a megfelelő fejlődés 
esélyét biztosító oktatási-nevelési ellá
táshoz jusson.

A program  a helyi közoktatás egé
szére vonatkozó ágazati célok m ellett 
a különböző intézm énytípusokra (óvo
dai, iskolai nevelés és oktatás), illetve 
az egyes intézm ényekre is m eghatároz 
elvárásokat, célokat, am elyeket az ön- 
korm ányzat legkésőbb 2020-ig kíván 
elérni.

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI p r o g 
r a m b a n  MEGFOGALMAZOTT, 
A VÁROSI KÖZOKTATÁSI REND
SZER EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 

NÉHÁNY CÉL:

Kiemelten fontos a tanulási utak ter
vezése, melynek előfeltétele, hogy álta
lánossá váljon minden intézményi szin
ten a gyermekek szükségleteire, egyéni 
képességeire épülő, gyermekközpontú 
ismeretátadás és kompetencia-fejlesz
tés.

A szakképzésnek a munkaerő-piaci 
igényekhez való rugalmasabb alkal
mazkodása.

Városi felnőttoktatási és felnőttképzé
si koncepció kidolgozása.

A sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának javítása.

A hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyegyenlőségének növelése.

A cigány gyermekek és tanulók integ
rálása és felzárkóztatása érdekében vá
rosi és intézményi szintű programok.

Minden iskolában legalább egy mul
timédiás tanterem.

Dokumentált és átlátható feladatfi
nanszírozási rendszer.

Városi szintű pedagógus-elismerési 
rendszer.

A pedagógusok módszertani kultúrá
jának fejlesztése, segítése érdekében 
városi (kistérségi) szintű pedagógiai
szakmai szolgáltató módszertani köz
pont működtetése.

A város nemzetközi kapcsolatainak 
bevonásával a diákok használható ide
gen nyelvi ismereteinek fejlesztése.

Kiemelt pedagógusi figyelem a tanu
lás tanítására.

Az intézmények és az önkormányzat 
közvetlen számítógépes kapcsolata, az 
alkalmazott rendszerek és szoftverek 
összhangja.

Az intézmények horizontális együtt
működésének támogatása, illetve szak
mai tapasztalatcserék biztosítása.

Városi szintű vezetői és intézményi 
értékelési rendszer működtetése a 
szakmai munka folyamatos fejlesztése 
érdekében.

A magyar kultúra napj án
A Magyar Kultúra Napja számos 

kecskeméti rendezvénye közül ha
gyományosnak nevezhető, hogy a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
helyi csoportja és az Ifjúsági Otthon 
felolvasó versennyel emlékezik tör
ténelmünk és irodalmunk egy-egy 
jeles személyiségére. Idén „A haza 
minden előtt" címmel Kölcsey Ferenc 
és a 200 éve született Deák Ferenc 
tiszteletére műveikből, írásaikból sza
badon választott három -öt perces rész
let előadását várták a résztvevőktől. 
Az I-es korcsoportban (7-9. osztály) 
Bárnai Péter és Berényi Evelin, a 
Katona József Gim názium  tanulói let
tek a legjobbak (felkészítő tanáruk: 
Sárosiné Orbán Edit), harm adik lett 
Sipiczki Sándor, a Tóth László Á lta
lános Isko lából (fe lkészítő  tanára: 
Mihálykáné Horváth Ágnes). A II. 
korcsoportban (10-12. osztály) Mol-

A közgyűlés döntése szerint idén márci
us 25-én és 26-án írathatják be gyermeke
iket az általános iskolákba a szülők. Kecs
keméten a 2003. évi óvodai statisztikai la
pok szerint mintegy ezerharminc leendő 
első osztályos van. Á népesség-nvilvántar- 
tás adatai alapján százhúsz fővel csökken 
a 2004-2005-ös tanévre az elsősök száma, 
ez körülbelül öt osztállyal jelent keveseb
bet, mint tavaly.

A beiskolázás általános elvei szerint min
den tanköteles gyermeket, aki a beiratko
zás időpontjában megjelenik az iskolában, 
az intézmény köteles beírni. A felvételnél 
előnyt élveznek azok, akiknek szülei két 
vagy több gyermeket egyedül nevelnek, il
letve akiknek testvére már az adott iskolá
ba jár. Ez alól kivétel a Kodály Iskola, ahol 
elsődleges szempont az alkalmasság. Az 
induló első osztályok létszáma párhuza
mos osztályok esetén legkevesebb 24, de 
legfeljebb 26 fő, egy évfolyamos iskolák
ban pedig 21 illetve 26 fő. A z  önkormány
zati iskolák csak a közgyűlési határozat
ban elfogadott számú első osztályokat in
díthatják. Az iskolák beiskolázási körzete
inek szabályozását a közgyűlés várhatóan 
február végén fogadja el.

Kecskeméti törpmese
Aprajafalva szépen fejlődött. A sok törpfalu irigykedett is az ilyen

olyan statisztikai mutatókra. M ég nagy ösvény is vezetett a törpök ottho
nába, ső t kicsit tovább is, igaz nagyon drága út volt az. Aprajafalvát 
Törpapa irányította. Okos törp volt, müveit, tudós elme. M ég könyveket 
is írt, s átjárt a szom szédos fa lu ba  okítani az ottani népeket. Persze a 
törpök élete nem csak já té k  és m ese volt, akadtak hiányosságok. 
Stoplitörp példáu l a frissen  lerakott parketta  és az újonnan m ázolt fa lak  
illatára vágyott, ú j sportlakot szeretett volna látni. A z előzőt m ég Ügyi és 
barátai építették, akik m anapság üzletfeleikkel Törpillának és barátnői
nek, valam int Zselétörpnek kedveznek, elvégre gom bam ód szaporodnak  
a hipergom baházak. Tőrpilla örül, nem úgy a jogosítvánnyal rendelke
ző m unkástörpök m eg a kisvállalkozó törpikék. Igaz ők kicsik. M indig is 
azok voltak. M ár beletörődtek, hogy azok maradnak, nem is vágynak  
többre. Okoskáék m eg a többiek m ajd m indent szépen elrendeznek. El
végre nem is értenek a nagy dolgokhoz. Törpapát szeretik a törpök. A j e 
lek erre mutatnak. Törpjirkász ugyanis pár éve kitalálta, ideje szín t val
lani, és m egjutalm azni az Aprajafalváért sokat tevő törpöket. A fa lu  de
m okratikus volt, így m indenki szavazhatott: ki az, aki díjat érdemel, ki 
az, aki sok örömöt, dicsőséget szerzett Aprajafalvának az éppen elmúló  
esztendőben. Évekig Törpapa vitte a prím et, sokszor nyert. De idén va
lam i olyan történt, am ire m ég Aggtörp sem emlékszik, ped ig  ö aztán so
kat m egélt törp. R ím törp F ikszírtörpöt je lö lte , abból a megfontolásból, 
hogy éppen hatvan éves (ez igen szép kor egy törp életében), és egyedül
állóan tudja m egörökíteni a törpök mindennapjait. H am i is kapott sza
vazatot, m ert szebbnél szebb ételköltem ényeivel aratott világszerte sike
reket, ső t S toplitörpre is voksoltak, ö ugyanis Törpia elsőszámú sporto
lója lett. Rímtörp, Törpuniverzál, Bábtörp, Anim ációtörp, Kerámiatörp, 
Törpforrás és a Paptörpök is je lö lve  lettek. Szondatörp közvélem ény-ku
tatásaiból kiderült, a törpök jó  része közülük választaná ki a győztest. 
(M egjegyzendő: H ókuszpókra is esett voks, elvégre az ő állandó tám adá
sa i nélkül nem ju to tt volna idáig Aprajafalva) Aztán robbant a házi ké
szítésű bomba (Tréfi m űve - „A végén m ajd szám olunk! “ - m orgolódott 
Zsarutörp): M eglepetés!!! Ism ét Törpapa lett a m enő törp. M iközben  
m indenki elism erte eredményeit, azért a törpök húzták a szájukat, 
Okoska m ég elm és m egjegyzést is tett, nem beszélve Törpilláról, aki sze
relmére, Törperősre szavazott. D e hát, a dem okrácia, az demokrácia. 
Okoska m eg is jegyezte  a díjátadáskor: az ö ükapja bizony m ár régen  
megmondta: a dem okrácia rossz dolog, de jo b b a t nehezen lehetne kita
lálni. Kopp. Törpapa általános m eglepetésre azonban szót kért a teátrá- 
lis ünnepélyen. Rövid, idézetekkel tarkított beszédében m egköszönte a 
m egtisztelő címet, m ajd egy elegáns m ozdulattal visszaadta azt. Apraja
fa lva  szinte felrobban t (Tréfinek ehhez sem m i köze), zúgott a vastaps, 
Okoska váltig állította, hogy ö ezt megjósolta, Törpilla Törperös nyaká
ba ugrott, H am i p e d ig  habos sü tem én n yel k ín á lta  a törpöket. 
Törpfirkász zavartan távozott a színpadról.

d.

KORTARS KÖLTÉSZET, KORTARS GRAFIKA

nár Dóra lett az első a Katedra Szak- 
középiskolából (tanára: Bognár Bog
lárka). M ásodik, m egosztott helyezést 
ért el Tóth Ákos, a Katonából (tanára: 
Sárosiné Orbán Edit, illetve Könyves 
Péter, a C onstan tinum  K ato likus 
Gimnázium ból (tanára: Kapus Krisz
tián). Harm adik lett Dajka Orsolya, a 
B olyai G im názium ból (tanára: 
Schnell Ildikó).

A M agyar Kultúra Napján számos 
állami kitüntetést is átadtak.

Az oktatási m iniszter egész eddigi 
életútja elism eréseként Apáczai-Csere 
János-díjban részesítette dr. Bozsó 
Ferencet, a vo lt B erkes, m ost 
ÁFEOSZ Kereskedelm i Szakközépis
kola nyugalm azott igazgatóját. N é
meth László - díjban részesült még vá
rosunkból Grosán Pálné, a Vörös
m arty M ihály Általános Iskola igazga
tója.

Ötödik alkalommal rendezték meg 
a mára országossá szélesedő bienná- 
lét. A Kecskeméti Képtárban 1995 
november 11-én, Katona József szü
letésnapján indult útjára az irodal
mi estekkel gazdagított sorozat. A 
mostani tárlatot először november
ben Budapesten, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban nyitották meg, Kecske
méten pedig január 22-én a Magyar 
Kultúra Napján mutatták be az Er
dei Ferenc Művelődési Központ ki
állítótermében. Amint Fűzi László, 
a Forrás főszerkesztője megnyitó 
beszédében fogalmazott: a Magyar 
Kultúra Napja a rendszerváltást kö
vetően épült be életünkbe, mélyeb
ben, mint bármely más ünnep, ami 
a rendszerváltás után vált hivatalos
sá. Ez a nap a kultúra egészének ün
nepe, annak a közösségi kultúrának 
az ünnepe, amely a nemzetből egyé
niséget teremt.

A tárlatok történetének szép hagyo
mánya, hogy a grafikákat ihlető versek 
m eg jelen ítik  sz in te  az egész 
kárpátm edencei m agyar irodalm at. 
Nyilván való, hogy a szervező Műhely 
M űvészeti Egyesület, és szellemi tár
sa, a Forrás szerkesztősége nem es ha
gyom ányt kíván teremteni, m elynek 
során a tá rsm űvészetekkel való 
együtt-gondolkodásra szeretné ösztö
nözni a kortárs m agyar grafikusokat. 
Kár, hogy grafikusainkat ezúttal nem 
hozta igazán lázba a nagyobb szellemi 
erőfeszítést igénylő megszólítás, így a 
m ostani tárlat m érete kissé visszafo
gottabb a korábbiaknál, de így is izgal
mas szellemi és vizuális kalandot ígér 
a betérőknek.

Paulovics László Lászlófíy Aladárt 
idéző kom édiásának m arionett figurá
já t a költészet emeli az ég és föld kö
zötti térbe, hasonlóan Damó István je l
lé formált, embert, állatot, tárgyat azo
nos grafikai m inőséggé fogalm azó 
lapjaihoz, ahol a formák lebegve, im-

bolyogva uralják a gravitáció 
nélküli teret, képi form ába 
öntve Zalán Tibor katartikus 
hangvételű költői világát.

A lm ásy A ladár reszketően 
finom vonalvezetésű, testisé
güktől m egfosztott rajzokon 
idézi Pilinszky egyik legszebb 
versét, míg Kovács Johanna 
tépett, sebzett figurái képtele
nek szabadulni a földi dim en
zióban m egélt szenvedés tra
gikum ától, Kányádi Sándor 
verse kapcsán.

Szerényi G ábor rajzának  
groteszk töredékessége, talá
lóan és szellemesen jeleníti 
meg Tandori Dezső költésze
tének abszurd világát.

Kovács Péter Balázs Bertók 
László versének ihletésére, 
súlyos formátumú tárgytöre
dékeivel ellenpontozza a for
m ák kereteit áttörő, vibráló, 
lüktető vonalszövedék szen
vedélyes, kaotikus kavargá
sát, Karakas András Baka Ist
ván em lékét felidéző ecsetrajza 
csendes m ed itáció ra  hív, 
Bardócz Lajos pedig tünékeny 
szépségű lapokon idézi Illyés Gyula és 
Szilágyi Domokos arcát, és szellem i
ségét, am int (ahogy Szekér Endre fo
galmazott) a túlsó partról visszanéz
nek ránk.

Hegedűs 2. László pókháló-szövedé
kű faktúrákkal, és testre írott szöve
gekkel teszi sejtelmesen archaikussá a 
női testek szépségét, Faludy György 
vérbő költészetét idéző míves szépsé
gű nyomatán. Az idei kiállítás megle
petése a digitális nyomatok térhódítá
sa.

Benes József sajátos, szim bolikus 
formavilágú m ontázsainak új ízeket és 
finom vibrációt kölcsönöz a digitalizá
lás, Stefanovics Péter és Benes Bátor 
fotóhasználatra épülő elektrografikája 
viszont az alkotóm unka részévé teszi a

Zalán Tibor katartikus hangvételű világát 
Damó István transzponálta papírra

kom puter eszköztárát és a színhaszná
lat gazdag lehetőségeit.

Kántor József geom etrikus formákra 
hangolt asszociatív vonalszövedékén 
úgy alkalm azza az elektrografika lehe
tőségeit, hogy eredményeképpen szi
tanyom atra em lékeztető lap születik. 
Sajátos egyedi technikát alkalm azva 
fogalm azza meg gondolatait A. Varga 
Imre, M iklós Árpád, Petri Ildikó, de 
em lékezetes lapokkal gazdagítja a tár
lat ö sszképét V ágner M átyás, 
Kőmíves István, és Tamus István is.

A korábbi megnyitóknak kivételes 
hangulatot és szellemi pezsgést adó 
irodalmi est ezúttal, sajnos, elmaradt, 
és a tárlat is csak rövid ideig, január 
végéig látogatható.

B. K.
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Viszi a LIGA a könyveket?
A Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei 

Tanácsának központi könyvtára 1958-ban 
alapult, a kisemberek által befizetett forin
tokból. Eredetileg önálló épülete volt a Ka
tona József téren, majd 1982-ben került az 
akkor újonnan átadott SZMT-székház 
tömbjébe. Az ingatlant, a benne működő 
könyvtárral együtt a rendszerváltozás nyo
mán, 1995-ben a LIGA szakszervezeti kon
föderáció örökölte meg. Tavaly december
ben azonban a 45 éves, már közel 130.000 
dokumentummal rendelkező gyűjtemény 
fenntartásáról is lemondva, két magáncég 
részére értékesítette az irodaházat a függet
len szakszervezetek demokratikus ligája. 
Egy héttel ezután a LIGA szövetség a 
könyvtár két főállású dolgozóját is értesítet
te a változásokról, majd megtörtént a hasz
nálatba adás. A két alkalmazottnak, a mun
ka törvénykönyve által előírt minimális kö
telezettségeket betartva, felmondtak, a köz- 
gyűjteménynek minősülő dokumentumok 
sorsa kérdésében pedig a Nemzeti Kulturá
lis Örökség Minisztériumának Könyvtári 
Osztálya véleményét kérték.

A gazdag videó- és cd-rom-tárat is tartal
mazó állományt az utóbbi években a láto
gatók igényeinek messzemenő figyelembe
vételével gyarapították, sokak, főként a fő
iskolások, egyetemisták által előszeretettel 
használt fontos gyűjteménnyé fejlesztve, 
amelyben a kor követelményeinek megfe
lelően több számítógép biztosít lehetőséget 
a világhálóhoz történő kapcsolódásra. Az 
intézmény a tavalyi esztendőben 1.600.000 
forintot meghaladó összeget fordított állami 
és pályázati támogatásaiból a helyiségek 
felújítására, valamint a szolgáltató-eszkö
zök, illetve az állomány fejlesztésére, mert 
két évvel ezelőtt ugyan felmerült már a be
zárás réme, de ilyen hirtelen fordulatra nem 
számítottak a könyvtár munkatársai. A kul
turális alaptörvény értelmében közgyűjte
ményt nem szabad megbontani, és az is va
lószínű, hogy a volt LIGA könyvtár anyaga

Kecskemét városában marad. Ám abban 
csak reménykedni lehet, hogy új fenntartót, 
és új szolgáltató-helyet is találva, önállóan 
üzemelhet majd tovább a könyvtár, és nem 
kell a város két általános gyűjtőkörű, nagy 
bibliotékája közül az egyiknek megszűnnie. 
Gyakorlatilag a megszűnéssel egyenértékű 
lenne az is, ha a Katona József Megyei 
Könyvtár állományába tagozódnának a 
szakszervezeti eredetű tételek, hiszen a 
nagy részük számára csupán a raktárban 
volna hely, így nem lennének annyira sza
badon hozzáférhetőek. A  szakszervezeti 
könyvtár ezenkívül a nagyobb testvérétől 
örvendetesen különböző nyitva tartással is 
rendelkezik, amiről szintén kár volna le
mondani. Itt a látogatókat minden hétköz
nap reggel nyolc órától már fogadják. A volt 
LIGA könyvtár emellett rangos kulturális 
rendezvények helyszínéül szolgált, melye
ken a mai magyar irodalom színe-java for
dult meg - Esterházy Péter például három 
alkalommal vendégeskedett -, valamint 
rendre bemutatkozhattak a helyi művészek 
is.

Kecskemét szakszervezeti könyvtára ja
nuár végéig még a régi helyén, a Kisfaludy 
u. 6-8. alatt váija olvasóit, ugyanis a LIGA 
szövetség, a minisztériumi javaslatra várva, 
erre a hónapra kifizette az épület jelenlegi 
tulajdonosainak a bibliotéka által igénybe 
vett négy szolgáltató-helység háromnegyed 
millió forintos bérleti díját. A későbbiekre 
nézve a könyvtár fenntartására már jelent
kezett egy közel száz, hasonló intézményt 
összefogó egyesület, csupán egy olcsóbb 
működési helyet kellene találni még a gyűj
temény számára, és az különállóként is meg 
tudna maradni. Ügy hírlik azonban, hogy a 
LIGA szakszervezeti konföderáció, erköl
csileg erősen kifogásolható módon, mint 
volt fenntartó, ennek megvalósulási feltéte
leként, tizenötezer könyvnek a szövetség 
részére történő átadását kötné ki.

Varga Károly

Monográfiák
A Katona József Könyvtár helytör

téneti gyűjteményének idei első kiál
lítása „Könyvek és képeslapok Bács- 
Kiskunból“ címmel invitálja látoga
tóit egy kis történelmi kalandozásra.

A tárlat a megye településeinek az el
m últ 15 év folyamán megjelent mo
nográfiáiból válogat, vonzáskörzetek 
szerinti elrendezésben m utatva be a 
műveket. Megtekinthető egyebek m el
lett az a három, a „száz magyar falu“ 
elnevezésű millenniumi könyvsorozat
ban kiadott kötet, amely immár alapve
tő forrásdokumentumul szolgálhat a 
megye települései közül Dunavecse, 
Petőfiszállás vagy éppen Tiszaalpár 
múltját fürkésző laikusok mellett a tör
ténész kutatók számára is. Az összeál
lításban csak átfogó történeti munkák, 
azaz egy-egy település történelm ét, 
néprajzát, m űvészetét és irodalm át 
egyformán érintő feldolgozások szere
pelnek, a képeskönyv jellegű, illetve 
kisebb kiadványok nem, tekintettel a 
kiállítótér szűkösségére. Látható azon
ban a kötetek mellett számos, a megye 
településeiről készült, régebbi megje
lenésű képes levelezőlap, amelyeket 
Sebestyén Imre képeslapgyűjtő bocsá
tott a könyvtár rendelkezésére a m árci
us végéig nyitva tartó kiállításhoz.

V. K.

KALKULÁTOR
Olvasom az egyik újságban, hogy 

a fideszesek internetes veszteség
kalkulátort alkottak.

Azt lehet kiszámolni vele, hogy az 
idén mennyit vesz ki a szocialista 
kormány az emberek zsebéből.

Félreértés ne essék, ez. nem egy 
jósprogram, inkább csak ijesztge- 
tős. Ettől függetlenül nagyon jó  öt
letnek tartom! Ha - mondjuk - két 
év múlva a Fidesz nyerné a válasz
tásokat, azt is ki lehetne majd szá
molni, hogy ők mennyit vesznek 
k i Annak pedig kifejezetten örül
nék, ha ez a kalkulátor az időben 
visszafelé is működne (legalább 
másfél évtizednyit), s ráadásként 
még azt is megmondaná, hogy sze
mély szerint kik matattak a zse
bünkben.

Dehát ez csak álom. A valóságot 
egy első világháborús anekdotával 
szeretném megvilágítani:

Kisbíró veri a dobot a falucska  
utcáján.

- Közhírré tétetik, hogy a tegnapi 
hősies csatában óriási vesztesége
ket okoztunk az ellenségnek, 
(prrrammm), megsem m isítettük  
száz katonájukat, rengeteg ágyú
ju ka t (prrrammm), ráadásul lelőt
tük két repülőgépüket is!

- H át osztán mink mennyit veszí
tettünk? - érdeklődik egy bámész
kodó atyafi

- Azt odaát dobolják! - bök a 
fron t fe lé  dobverőjével a kisbíró.

-atti-

Könyvtári ajánló
A hónap műalkotása: Ulrich Gábor 

grafikája a Könyvtári Kávézóban.
Helyismeret: A megye települései

nek m onográfiái, válogatás Sebestyén 
Imre képeslapgyűjteményéből.

Idősek Akadémiája. Február 19. 14 
óra - A szociális otthonokba való be
jutás feltételeiről - A M argaréta O tt
hon bemutatkozik.

Információs Pont - 76/500-560
Naprakész információk és dokum en

tumok ingyenes szolgáltatása az Euró
pai Unióról és M agyarország integrá
ciós folyamatáról. .

írországi ismertető. Február 10-20.: 
Dublin az unió kormányrúdjánál. K a
m ara kiállítás az elnökség politikai 
program járól és Írország kultúrájáról.

Mesemondók. Február 7. szombat 9 
óra: m esem ondó gyerekek harm adik 
próbája a kacsalábon forgó kastély cí
meiért. M esem ondó gyerekek városi 
találkozója: február 21. szombat 9 óra: 
P róbatétel M eseországban. M egyei 
m esem ondók találkozója.

Egy boldog ember
Találkoztam egy boldog emberrel Kecskeméten.
A 6-os buszra vártunk az Ipoly utcai megállóban, miközben kellemetlenül 

perm etezte a fagyos esőt a szél. A báránybőr dzsekis férfi, bár lépéselőnyben  
volt az autóbusz ajtajánál, udvariasan előreengedi a nőket. M ár ez is elég  
meglepő. M eg kellett köszönni egy kedvesnek szánt „ nahát, hogy errefelé m i
lyen fé rfia k  é ln ek“ megjegyzéssel, ami aztán elindította a beszélgetést. A 
sportosan indított já rgány és a kétségbeesett kapaszkodás összefüggéséből 
bizonyos életkori problém ákkal nyitottunk, mire köpés m osollyal mutatja a 
személyijét: ő m ár azzal utazik. A Horn-jeggyel! Es nem csak a városban! 
Szegedre is, m eg ahova kedve tartja. M inek kellene begubózni? Egészségére 
ügyel, részt vesz a szűrővizsgálatokban, s kisebb kopásoknál egyebet nem ta
láltak nála, ped ig  túl van m ár a csontritkulás-vizsgálaton is.

- Jó azt tudni, hogy rendesen működik az ember! D e az is igaz, hogy a ki
sebb „ üzem zavar“ esetén se kell belemerülni a búbánatba. Ha megkérdezik, 
hogyan vagyok, még ha éppen nem is a legderűsebb a hangulatom, azt mon
dom: köszönöm, - jó l!

M indketten körbepillantunk az utastársakon, jó  néhány magába zuhant em 
bert láthatunk. Lelkileg legyintünk, s jö v ö k  a kérdéssel:

- M ivel fog la lkozo tt „ aktív" korában?
- Asztalos vagyok. Annál a szövetkezetnél dolgoztam, ahol a stíl-, meg ko

lóniái bútorokat készítettük. Szép munka, nagy pontosságot igényelt meg  
fantáziát. Nagykutyák voltak a megrendelőink, akik ma m ár inkább kisku
tyák. D e m egm aradt a barátság. Úgyhogy ha valami javítanivaló  akad, m eg
keresnek. A jó l  végzett munka ma is éppolyan örömet szerez, m int régen. M eg  
az is, hogy örülnek, ha átveszik a kész munkát...

A leszálláshoz kászálódom, búcsút intünk.
A boldog kecskeméti nyugdíjassal továbbstartol a 6-os.

n. m.

Városunk határon túl is leginkább ismert civil szervezete, az Európa Jö
vője Egyesület, év-értékelő Kötetlen összejövetelt tartott az Erdei Ferenc 
Művelődési Központban. Természetesen a régi tagok és együttműködő 
partnerek szót ejtettek a 2004. évi feladatokról, az idei kecskemétj találko
zóról is, ahol a Kárpát-medencei gyerekektől kezdve Koreán át Uj-Zélan- 
dig több tucat nemzet csoportjai lesznek Kecskemét vendégei.

A Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére a Tiszti Klubban 
Sebestyén Imre kecskeméti 
képes levelezőlap-gyűjtő 
több tízezres kollekciójából 
most a XIX. - XX. század 
magyar festőinek képesla
pokon megörökített művei
ből nyílt szép kiállítás. Ifj. 
Gyergyádesz László művé
szettörténész megnyitója 
után Vitéz László színmű
vész mondott verset
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Az Erdei Ferenc Művelődési Központban „Horgász- és Vadásznapok“ 
rendezvénysorozatot tartottak. A kiállítások és fórumok természetfotókon, 
képzőművészeti alkotásokon és fórumokon keresztül mutatták be az érdek
lődőknek, milyen is a horgászok, vadászok, halak és vadak élete.

A Liberális Klub „Szabad 
egy vacsorára?“ estjeinek 
sorában a decemberi vendég 
Kom ád György író voU. A 
beszélgetés témája a mai ma
gyar irodalom helyzete és je 
lentőségének változása, Ker
tész Imre Nobel-díja óta Er
ről és még sok minden más
ról is szó esett a beszélgeté
sen, amelyet Komáromi Atti
la, a Forrás szerkesztőségé
nek munkatársa vezetett

II K U II I Vo.

„ h i m u o / . s i ' i  n o n
1902. évi sqvcmkbci né H-én

iona Józsij születési1 napján
d. u. 4*2 órakor

A VÁLASZTMÁNY

T ÁHG V SO HOZAT. 
B hy -s* e re n * d . K,„Ui ;» K.^L.mctl OolárJj..
íanvlK'i ... .. . . . .

Az elmúlt években a kiállítási feltételek és fe
lületek szűkössége ellenére számos figyelemre 
méltó kiállítással jelentkezett a város kulturális 
életében a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Levéltára. Idei első kiállításuk címe: „Egyletek, 
társaságok a Duna-Tisza közén“. A kiállítást 
Mudri Andorral közösen rendező Péterné Fe
hér Mária főlevéltáros 10 típusba sorolta a 
kamarakiállításon szereplő, összesen 188 egye
sület irataiból válogatott dokumentumokat. Az 
elmúlt évtizedben gyarapodó civil szervezetek 
egyik reprezentáns képviselőjeként Farkas Gá
bor, az Európa Jövője Egyesület elnöke nyitot
ta meg a kiállítást.



Kodály emlékezetére

Decemberben, immár hagyományosan, ünnepi megemlékezésre és koszorú
zásra került sor a vasútállomás falán elhelyezett Kodály-emléktáblánál, az egy
kori szülőház helyén. A 121. évfordulón rövid ünnepi műsort követően Jámbor 
Zsolt középiskolai énektanár, kórusvezető mondott emlékező beszédet.

A városházi ünnepsé
gen a közgyűlés által 
adományozott Kodály 
Zoltán-díjat Pejtsikné 
Párdányi Judit énekta
nár, karnagy részére 
Szécsi Gábor polgár- 
mester adta át A kitű
nő szakembert a Ko- 
dály-iskola kórusa és 
számos neve kollégája 
is köszöntötte az ün
nepségen.

N agy sikerű csángó est
Az erdélyi, szórványságban élő magyar gyerekek 

támogatására rendezte meg a Kecskemét-Maros- 
vásárhely Baráti Kör Egyesület azt a csángó estet, 
amelynek a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközép- 
iskola székely motívumokkal díszített gyönyörű 
díszterme adott már másodszor otthont. A fő szer
vező Szebellédi Tamás meghívására díszvendég
ként lépett fel Nyisztor Ilona moldvai csángó éne
kes. Fellépett - többek között - a Kodály-iskola 
Campanella Leánykara Antoni Andrea vezetésé
vel, M alik Kata, a Kurázsi Táncműhely, a 
Patkaporos Táncegyüttes és az Igricek zenekar.

A Csík zenekar és a Kurázsi táncműhely Nyisztor Ilona

A Kodály Iskola Campanella lánykarát Antoni Andrea vezényli
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Vélemények egy szép kecskeméti könyvről
Hárman is méltatták a kecskem éti 

népzenei találkozók történetét, tanul
ságait, üzeneteit feldo lgozó  H eltai 
N ándor m unkásságát új kötetének  
bevezetőjében. A könyv a Kecskem éti 
Lapok Kft. gondozásában je len t meg, 
s a Kodály intézetben zajlott le nagy
sikerű bem utatója a napokban.

dr. Szécsi Gábor:
„a tiszta forrás őrzésének 

korparancsa.44

Féja Géza is megállapította: „Kecs
kem ét egyre inkább Kodály városa 
lesz. Tudom, milyen nagy szót m on
dok, de felelősségem tudatában te
szem. [...] a Kodály kultusz terén való
ban kultúrvároshoz illő magatartást ta
núsít; intézmények létesítével váltja 
valóra, teszi élővé nagy szülöttének ta
nításait. Kisszerű, helyi kultusz helyett 
országos méretekben cselekszik, s ép
pen ezzel tesz bizonyságot arról, hogy 
valóban várossá lett. Az igazi város 
ugyanis nem csupán eszméket, vagy 
em lékeket ápol, de kultúrát teremt. Ez 
történik Kecskeméten.

Jól tette Heltai Nándor, hogy az ed
dig rendezett 19 népzenei találkozó 
krónikáját kicsit a várostörténetbe is 
ágyazva bizonyítja: szükségszerűen 
csírázott ki Bács-Kiskun megye szék
helyén  a tisz ta  fo rrás ő rzésének  
korparancsa."

dr. Balogh László:
„a személyesség és a hitelesség 

varázsa44

Kodály tanár úr egész nem zethez 
szóló intelme: „...ez a három szó: m a
gyar zenei műveltség, sok évtizedre, 
talán évszázadokra szóló program ot 
jelent.“ A mű szerzője m élységesen el
kötelezte m agát ennek az ügynek, 
ezért is érezhetjük a sorok között a 
személyesség és a hitelesség varázsát.

Az ilyen könyvekre szokták m onda
ni, hiánypótló munka. Valóban az, de 
nem csak gazdag dokumentum anyaga, 
hanem a megszólaló résztvevők, szak
emberek, előadók élm énybeszámolói 
m iatt is érdekes, színes olvasmány. 
Egy-egy találkozó leírása izgalm as 
szellemi körképet ad az ország, a m e
gye, a város kulturális helyzetéről, 
kulturális törekvéseiről, a népzene, a 
népdal szerepéről.

Szokolay Sándor:
„Szívbéli szeretettel ebben a sze

retetlen világban!44

Kodály Zoltán jelentősége klasszi
kussá vált zeneszerző i életm űvén  
messze túlmutat!

Szerinte népzenénk „az egész m a
gyarság lelkének tükre"! - Sőt, azt is 
vallotta, hogy „ez a zene valaha a mi 
szám unkra is egy nagy alkotó je len 
séggé fog sűrűsödni." E nem es nem ze
ti feladat m egvalósulásának előkészí
tő-állom ásaként helyet adott Kodály 
szülővárosa, Kecskem ét tizenkilenc 
népzenei találkozó megrendezésének. 
Ehhez Heltai Nándor kezdem ényező, 
Kálmán Lajos és szövetségeseik kitar
tó küzdelmei is kellettek. Nehéz idő
kön verekedték át m agukat igazukért. 
Tisztelet érte!

[ ...]  kincset érő és zenei anyanyel
vűnk hangyaszorga lm ú  közössége 
nem várt tétlenül, de gondos m unkál
kodással szérűbe gyűjtötte újabb ter
mését. Nehezebb időkben sem m ond
tak le élő hagyom ányainak továbbélte- 
téséről, összefüggő vérkeringéséről. 
Környezetük melegétől m egfosztva a 
népzene, a népköltészet, népi játék, 
népszokás, tánc, kórus és m ozgáskul
túra üressé válik, szinte préselt virág. 
De újra összenyalábolva, még mindig 
feléleszthető , zam ata v isszaadható. 
Ünnepi lényege, szertartásossága, bel
ső misztériuma, szinonima- és gesz
tusgazdasága új „vigasztalást meríthet 
a CSODAKÜTBÓL".

Ezzel a gyűjtem ényes, m agyarsá
gunk művészi hitvallásával talán Ko
dály „nemzeti adósságunknak" nevez
hető gondjain utólag legalább könnyít- 
hetünk valamit, am it így mondott: „a 
zenében a nép m ár előre m egfizetett

Heltai Nándor új kötetének bemutatóján a Kodály Intézeti esten
baörzés, a szőlőszerszám ok isme
rete. Összejbgva olyan citeraze- 
nekart alakítottak, hogy „A m o
nostori zö ld  erdőben “ címmel, a 
színházban rendezett bemutatón  
is sikerrel szerepeltek.

Dobos Istvánt és Nagy Illést 
megtalálta a kultúra tanyai já k -  
lyahordozó it kereső, egym ást 
váltó két népművelési felügyelő, 
Gaál Dezső, m ajd Lőrincz Béla. 
Együtt és külön-külön is m eghív

ó é r t ,  am it kapni fog. Zenéjét már 
előbb átadta nekünk. Ezt mindnyájan 
éreztük, csak nem tudtuk, hogy N E
K Ü NK  A ZENÉT V ISSZA  KELL 
ADNI A N ÉPN EK !"

Szívbéli szeretettel ebben a szere
tetlen világban! - egy még „m indig a 
Kodály katonájaként élő" m agyar a ti
zenötmillióból.

„Illés kezdi nóta neszét66
(Részlet a kötetből)

A m últ század hatvanas éveiben sok
szor élvezhettem Nagy Illés termelő
szövetkezeti ágazatvezető és családja 
vendégszeretetét A je lképes tisztelet
díjért külterületi népművelési ügyveze
tő fe leségével többször beszélgettem  
lakókörnyezetük múltjáról, kulturális 
állapotáról, értékeiről. Sohasem szólt 
azonban a ruhásszekrényben a jo b b  
időket váró évszázados citeráról és azt 
sem említette, hogy több száz népdal 
van ura fejében, szívében és ujjaiban. 
pedig  beszélgetésünk előtti két-három  
évtizeddel nagy K ecskem ét városát 
övező tanyaóceánban (Borbáson, Kis- 
nyírben, M énteleken, Városföldön és 
másutt) egyaránt kedvelték. A z ifjú 
Nagy Illés gazdához, m eg a város m á
sik  végében, Belsőnyírben lakó barát
jához, D obos Istvánhoz úgy hozzátar
tozott a háromfiókos alföldi citera, 
mint, a muzsika a padkaporos bálok
hoz.

Féltve őrizte az apjá
tól kapott háromfiókos 
alföldi citerát. Kezelé
sét tizenhárom éves ko
rától tanulta komolyan.
Volt huzalma a m uzsi
kához, rendszeresen ő 
szo lg á lta tta  névn a p 
okon, disznótorokon a 
zenét. M egkedvelte  a 
szájharm onikát is, de 
ettől fe lnő ttkén t elpár
tolt.

A M átkán gyerekeske- 
dő Nagy Illés számára  
is o lyan term észe tes  
volt, hogy dallamokat 
csalhat elő édesapja ci- 
terájából, m in t fa lu s i  
gyereknek az alkalmi li-

ták őket, hogy citerajátékukkal 
szórakoztassák a kosár- és csu
héfonó ezüstkalászos gazdatan

fo lya m ra  összegyűlteket. Illést 
bíztatta K éler Ilona tanítónő is, 
akivel szívesen időzött az ügyes, 
csakham ar a műkedvelők között 
is je leskedő  fiatalember. Bán Ist
ván és neje, született Sutus K risz
tina ped ig  fö lfű tö tt szobával, va

csorával, reggelivel várta a téli vil- 
lanytalan sötétségben kint m aradt elő
adókat, játszókat.

A hosszú téli estéken ju to tt idő az ok
szerű földm űvelés, kertészkedés elsa
játítására. Kadosa Gyula és K ris tó f 
András tanárok sokakat megdicsérget- 
tek szorgalmukért. A legszebb honorá
rium m indig a citerajáték volt. A két jó  
barát, D obos Illés és N agy Illés a Kál
lai testvérekkel kiegészítve gyakran  
szórakoztatta a hallgatóságát. Elkép
zelhetetlen volt nélkülük tanfolyami 
záróvizsga, mulatság.

Illés alakját, já téká t még Fazekas 
Ernő, az ezüstkalászos tanfolyamokat 
szervező tanyai költő-tanító is m eg
örökítette a Kecskem éti Lapok 1947. 
feb ruár 10-i számában megjelent, a 
Puszták népe című versében.

„Apró lángok gyenge fén ye  
glóriát hint arcra, kézre, 
am int csendesen megsodorva, 
csuhé szálát fon ja ...
M ire véget ér a beszéd,
Illés kezdi nóta neszét, 
m ind elhal a csendes beszéd. “
A m uzsikálástól 1952-ben vették el 

Nagy Illés kedvét. Ifjú téesz-elnökként 
először azért vitték el a kék-parolisok, 
mert csak parancsra vettette el a f a 
gyos fö ld b en  életképtelen gyapotot, 
m ásodszor a gyér termés m iatt rabos
kodott a kecskeméti köznyelvben kék 
házként em legetett ávós-parancsnok- 
ságon.

A Kodály Intézetben megtartott könyvbemutató 
díszvendége, Sebestyén Márta Kossuth - díjas 
népdalénekes is szívesen emlékezett vissza a 

kecskeméti népzenei találkozókra



Egy százalékból segítségKépviselők a 
rendőrségen

Találkozóra hívta a megye országgyűlési 
képviselőit Király Ferenc ezredes, megyei 
rendőr-fókapitány az év elején. A politiku
sok a rendőrség munkájáról mondtak véle
ményt, a főkapitány a tervekről és felada
tokról beszélt.

A megbeszélésen a húsz képviselőből ti
zenhármán jelentek meg. Mint Király Fe
renc ezredes a sajtó képviselőinek elmond
ta, a politikusok nem bírálták munkájukat, 
inkább javaslatokat tettek, mely területekre 
kellene a rendőrségnek több figyelmet for
dítani. Ilyen például az iskolák, diszkók el
lenőrzése, ahol aggasztóan nő a kábítószert 
fogyasztók, kipróbálok száma. Vélemé
nyük szerint több rendőr kellene a közterü
letekre is. Elismeréssel szóltak a tanyavé
delmi programról, és fontosnak tartották 
folytatását. Balogh László, a megyei köz
gyűlés elnöke elmondta: ha a képviselőtes
tület elfogadja a javaslatot, öt millió forintot 
kap a főkapitányság a megyétől, hogy e 
program keretében motorkerékpárokat vá
sárolhassanak. Mint elhangzott, Kunszent- 
miklós környékén a legrosszabb a közbiz
tonság, ezért tizenegy rendőrt vezényelnek 
a városba.

A megyei főkapitányság idei fontos fel
adatai közé tartozik a környezetvédelem, 
köztisztaság melletti, a családon belüli erő
szak elleni fellépés valamint az elesett, ma
gányos emberek segítése. Emellett nagy 
hangsúlyt kap a drog és a prostitúció üldö
zése, az úgy nevezett trükkös lopások és a 
gépkocsilopások számának csökkentése. 
Az alezredes elismerte, hogy bizonyos el
vonásokra kényszerűen fel kell készülniük, 
ez azonban nem lehet gátja a hatékony 
munkának.

A találkozón részt vettek a Bács-Kiskun 
megyei kapitányságok vezetői is. A főkapi
tányság irányítói hamarosan hasonló fóru
mon kívánnak találkozni minden olyan me
gyei település polgármesterével, ahol szer
vezett rendőri egység található. Ugyancsak 
találkozót terveznek a cigány önkormány
zatok vezetőivel is.

Sajtóebéd
A megyei sajtó képviselőit ebéd keretében 

látta vendégül a főkapitány. Itt szólt - többek 
között - arról, hogy a hagyományos, régi 
irányok mellett több új területen is aktívab
bak kívánnak lenni. Ezek között említette a 
környezeti károk megelőzésében lehetséges 
szerepüket, a családi konfliktusok során tör
ténő intézkedések megtanulását, a közterü
leti feladatot ellátó rendőrök számára. Me
gyénkben feltűnően magas az öngyilkosok 
aránya, így a rendőrség egyrészt igyekszik a 
közvetítő csatornákat megtalálni a veszé
lyeztetettek számára, illetve az átlátható 
nagyágú településeken a magányos embe
rek sorsára szeretnének jobban ők is odafi
gyelni. Az elmúlt évben a lehetőségekhez 
képest jó eredmények jelentkeztek, mivel 
húszezer alá csökkent a megismert bűncse
lekmények száma. A sajtó munkatársai kö
zül főkapitányi ajándékban részesült Ko
vács Klára, az MTI megyei tudósítója és 
Gelencsér Zoltán, a KTV szerkesztője.

Sötétedés
A megszokott mocsoknak és bűznek a frissen megpucolt na

rancs (vagy talán mandarin) illata szabott csak gátat. Felüdülés 
volt ez a javából. M ár elmúlt fél hat. Néztem kifelé az ablakon. 
Fura, mert az em ber akkor is bámul a nagy semmibe, amikor 
már sötét van. Korán esteledett, elvégre a tél kellős közepén 
jártunk. Kerestem a fényeket, de azokat csak a nagyobb állo
másokon tapasztalhattam, am ikor megálltunk. A fűtés m űkö
dött, túlságosan is, melegem volt. M ellettem egy fiatal lány, 
vele szemben úgyszintén. Beszélgettek és én akaratlanul is vé
gighallgattam a szomorú párbeszédet. Az egyik lány tiszta fe
ketében volt. Gyászolt. A barátja. Kamionos volt.

- Mi történt? - kérdezte a mellettem ülő lány, aki láthatólag 
nem ilyen beszélgetésre készült, am ikor felszállt a Nyugatinál.

- Baleset volt, nem ő volt a hibás, valaki eléhajtott, ő meg el
rántotta a kormányt.

- Sajnálom - szólt a válasz, miközben az én tekintetem még 
inkább az ablakra szegeződött.

- Azóta eléggé m egváltoztam ...
- Hát, ez érthető...
- ...az egyetemet sem sikerül olyan simán végezni, gondok 

voltak a vizsgákkal, a tanárok nem értik meg a helyzetet. Há
rom éve együtt jártunk. Szerettem a szüleit is. Jó emberek. Az

♦orvos is felírt m ár gyógyszereket.
- Depresszió?

- Igen, szedem a hangulatjavítót. Nem sokat ér, a fájdalmat 
úgysem tudja enyhíteni.

Számomra is kínos volt a beszélgetés, hiszen m indent hallot
tam. Gondoltam elmegyek a toalettnek nem igazán nevezhető 
helyiségbe. M aximum budi. Két legyet ütök egy csapásra. El
intézem a dolgom, és kifújom magam a beszélgetés miatt. 
M egkönnyebbültem, de nem sokáig, hiszen vissza kellett m en
nem a helyemre. Leültem. És akkor egy mondat a barátját el
vesztő lánytól: .

- Gondolj bele, annyira m egváltozott minden! Azóta azt sem 
tudom, mik m ost a slágerek...

M egtisztítottam a párás ablakot.
dobos

„bv.“- film és börtöndicsérő
A kecskeméti büntetés-végrehajtási intézet 

éves állománygyűlése ez alkalommal filmvetítés
sel kezdődött: a részt vevők megnézték a városi 
bűnmegelőzési bizottság pályázatán elnyert tá
mogatásból a börtönről készült bemutató filmet. 
Az állománygyülésen jelen volt Cseri Zoltán bv. 
ezredes, az országos parancsnok megbízott gaz
dasági helyettese, dr. Bodóczky László, a megyei 
bíróság elnöke és Szabó Károly, a megyei köz
gyűlés alelnöke.

Cseri Zoltán hangsúlyozta, hogy az országos 
parancsnokság kiválóra értékeli a kecskeméti 
börtönben folytatott munkát. Hasonló bv- 
intézet nincs is több Magyarországon, ahol egy
szerre ennyiféle tevékenységet folytatnának. A 
megyei előzetes házban, a fiatalkorúak regioná
lis intézetében, a félig nyitott börtönben és az 
anya-gyermek részlegben is egyaránt jó a szín
vonal.

Mint Tüske János parancsnok elmondta, a 
négy részleg közül az előzetes a legzsúfoltabb. Itt

Segít az AA-klub
Az alkohol-problémákkal küzdő emberek 

számára az Erdei Ferenc Művelődési Köz
pontban minden hétfőn és kedden 17-20 
óráig a Névtelen Alkoholisták Klubjában 
van mód ismereteket szerezni a gyógyulás 
útjáról. Ehhez a segítséget szakemberek, 
valamint a problémával sikeresen megküz
dők nyújtanak - egymásnak.

majdnem kétszáz százalékos a kihasználtság, az 
anya-gyermek körletben ötven százalékos, míg a 
másik két részlegben éppen „telt ház“ van. Mi
vel a kecskeméti börtön bővítése nem szerepel 
napirenden, a zsúfoltságra az előzetes letartózta
tás idejének rövidítése és az alternatív büntetési 
módok bevezetése hoz várhatóan megoldást. A 
Wéber Ede utcai objektum mellett lévő üres te
lekről még folynak az egyeztetések az önkor
mányzattal, de úgy tűnik, sikerül megegyezni. 
Az itt lévő épületeket raktárként használnák, il
letve lehetőség lenne a rabok belső munkáltatá
sát célzó faiskolai program bővítésére.

Kecskeméten a fegyőri létszám teljes mérték
ben feltöltött, a fegyelmi helyzet pedig sokkal 
jobb az országos átlagnál: a dolgozók négy szá
zaléka ellen indult tavaly fegyelmi eljárás, míg 
országosan ez a szám tizenkét százalék körül 
van. A kecskeméti bv. intézetben egyetlen rend
kívüli esemény történt tavaly, egy előzetesben lé
vő férfi felakasztotta magát.

A Gyermekétkeztetési Ala
pítvány a személyi jövede
lemadóból felajánlott 1 szá
zalékok milliókat kitevő ke
retéből kilencedszer hirde
tett pályázatot iskolák ré
szére, hogy karácsonyi élel
miszerosztó akciója kereté
ben pályázzanak rászoruló 
tanulóik családjai részére. 
Kecskeméten a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskolá
ban (képünkön) és a Vörös
marty Mihály Általános Is
kolában is negyven-negyven 
családnak szerzett így örö
möt az alapítvány. Figyel
messég, hogy azokat a kö
szönő leveleket, amelyeket a 
megajándékozottak írtak, 
az alapítvány eljuttatja  
majd az adakozóknak.

A L i b e r t é s  
e m b e r

Az állomásról este hazafelé bandukolva a Liberté 
egyik tükörablaka előtt-alatt valami sötét kupacot 
vettem észre. Egy ember aludt a keskeny betonla
pon. Egy ember a tornyok tövében, jóhírű étterem 
előtt ágyazott meg magának. Megroskasztott a lát
vány.

Ide jutottunk.

Budapestről jöttem, láttam hajléktalant aluljárók
ban, pályaudvarokon, telefonfülkékben. (Igaz, egyet 
sem az ingerlőén pazarul kivilágított bankne
gyedben, sem a kormányzati épületek közelében, 
sem a Rózsadombon.) A Libertés ember mégis szí
ven ütött.

Hazafelé ballagva eltűnődtem, hogy miként s ü l 
lyedhettünk idáig.

Azoknak lett igazuk, akik legalább részben szeret
ték volna átmenteni a munkásszállásokat. A nagyvál
lalatoktól - belátom -, gazdasági kényszerűségből el
bocsátottak nem csak jövedelmüket, hanem fejük 
felül a fedelet is elveszítették egyik napról a másikra. 
A vállalati szálláshelyek többsége azonban elviselhe
tő ‘lakáskörülményeket teremtett, a jóra és rosszra 
egyaránt csábító szabadidő kulturált eltöltésére ösz
tönzött ezreket, a szigorú házirend sokakat vissza
tartott a kocsmázástól, a bögrecsárdáktól is.

Az ilyen kétségbeejtő helyzetbe zuhant, feleslegessé 
vált emberek nem tüntethetők el, mint a tönkre 
ment, tönkre tett kádgyár.

A különféle szeretetszolgálatok teszik, amit tehet
nek. Kevés! Jól tudom, mindenki a maga szerencsé
jének kovácsa. Vannak önpusztító emberek, akiken 
szinte lehetetlen segíteni. Apám egy gyárnegyed is
kolájának segélyező bizottságát vezette. Minden osz
tályban akadt egy-két szegény gyerek. Az első-áldo
zás előtt családjuk csinos összeget kapott ünneplő 
ruha és a cipő vásárlására. Ennek ellenére egyikük- 
másikuk továbbra is kopottan, rongyosan, elvásott 
cipőben vagy mezítláb jelent meg a templomban. Az 
apa ugyanis azonnal elitta az adományt. A következő 
esztendőben az iskola vásárolta meg a rászorulók ru
háit. Még mindig volt egy-több, akin hiába kereste a 
hitoktató, a tanító a rendes öltözéket. „A fater elad
ta ezeket és elitta“ - , így indokolták szomorúan a 
megajándékozottak.

Több megértéssel, szeretettel sokakat meg lehetne 
állítani a lejtőn. Az egyik kulturális egyesületnél 
ügyesen, hatékonyan dolgozott egy, az átlagosnál 
sokkal műveltebb, jó szervező tanárnak hitt ember. 
Néhány éve egy tévés közvetítésből megdöbbenve 
tudtam meg: a fővárosi hajléktalanok között fejezte 
be életét.. Egy hiányzó egyetemi végbizonyítvány 
törte ketté az életét. Hiába szigorlatozott időben és 
jól," valamilyen okból nem államvizsgázott. Kitették 
az állásából, noha akkoriban általános iskolai tanári 
képesítéssel többen tanítottak felsőfokú intézmé
nyekben, töltöttek be irányító posztokat az oktatás
ügyben. Kiszaladt barátunk alól a talaj, nem tudta 
elviselni, hogy nem csinálhatta azt, amit szeretett, 
amit tudott. Az egyik pohár után jött a másik, fel
bomlott családi élete...

Egyébként azóta többször láttam a Libertés em
bert.

E kézirat leádása előtt, szombaton délután ott fe
küdt szokott helyén, mellette a járdán két szelet fe
hér kenyér hevert, fekete kabáttal takarózott.

Nem tudtam eldönteni, hogy mit tehetnék, mit te
hetnénk.

Az időjárás előrejelzők a tél szigorodását várják. 
Hogy számolunk el egy emberi élettel?

H. N.

F O G A D Ó  Ó R A  A  H É T  M IN D E N  N A P JÁ N  
A Kecskeméti Polgárőr Egyesület déli csoportja tevéke

nyen részt vesz - az önkormányzat bűnmegelőzési bizott
ságának támogatásával - a város déli részének biztonságo
sabbá tételében. A Gizella tér 1/b. alatt található irodában 
a hét minden napján tart fogadó-órát Lakatos Gyula, akit 
ügyes-bajos dolgaikkal felkereshetnek a környéken lakók.

Emil bácsi
Ism ét egy ottfelejtett m a

gyar hadifogolyra bukkan
tak Oroszországban, a kies 
U rál-hegység m entén, egy  
öregek otthonában - tudatta  
m ég karácsony előtt az egyik  
hazai napilap. E m il bácsit 
állítólag 50 évvel ezelőtt vit
ték el m álenykij robotra, az
tán elfelejtették hazaenged
ni.

Nem tudom, m it m ondanak  
erre a történészek, de én ed
dig úgy tudtam, hogy mÍté
lünk m álenykij robotra (lö
vészárkot ásni, építkezni, bá
nyászni, k ru m plit pucoln i, 
stb.) a háború alatt és közvet
lenül utána vitték az em bere
ket, am i ugyan nem zárja ki, 
hogy nyolc évvel a háború  
után, vagy m ég később is, 
hirtelen a távoli Szibériában  
találta m agát valaki. Zöm 
m el po litika i okok miatt.

E m il bácsiról m ég annyit 
tudunk, hogy az idegenben  
töltött f é l  évszázad után is jó l  
beszél magyarul, de nem biz
tos, hogy haza akar jön n i, ír
ja  az újság.

Sebaj, m ajd  m eggyőzzük! 
Veér András pszichiáter, aki 
Torna A ndrást p á r  éve haza
térítette, m ár készülődik is 
kiutazni E m il bácsihoz.

Ahogyan történész nem va
gyok, ugyanúgy lélekbúvár 
sem, így csak találgatni tu
dok, m i lenne Veér András 
dolga E m il bácsival.

Hát, először is a helyében  
én azt próbálnám  kiszedni 
belő le, m egh áborodo tt-e , 
hogy ott akar m aradni az 
Urál mentén. Erre E m il bá
csi talán azt fele ln é, hogy na
gyon szép itt a táj, m eg aztán  
itt van minden ismerőse, aki
ket az elm últ ötven évben 
megismert, beleértve a nőket 
is. A koszt tűrhető, m ár m eg
szokta, minek m ozdulna in
nen.

Veér A ndrás ekkor talán  
részletesen m esélne E m il bá
csinak a hosszú évtizedek  
után hazahozott Torna A nd
rásról, aki m egtalálta a roko
nait, benne is volt a tévében, 
híres lett, bár kárpótlást m ár 
nem kaphatott a hadifogság
ért, m ert a kérelem beadásá
nak a határideje lejárt. H át 
ez az, ingatná a fe jé t Emi! 
bácsi, osztón akkor m ivel 
jo b b  neki, hogy hazam ent? A 
pszich iáter ekkor m ég hivat
kozhatna az időjárásra, hogy 
odah aza  n in csen ek  olyan  
kurva hidegek, m int Szibéria  
előszobá jában , m ire E m il 
bácsi rám utatna a fogason  
lógó szőrm ebundájára meg  
az usánkára, am ikhez m in
den valamire való szibériai 
olcsón hozzájuthat, ha más
ként nem, hát vadászik ma
gának egyet.

Veér Andrást m ár-m ár el
szom orítaná a nyilvánvaló  
kudarc, am ikor E m il bácsi
nak ötlete támadna.

- M ondja, doktor úr, m ibe 
kerül maguknak az én haza
vitelem?

- Hát, az újság egy-két mil
lió t írt. Gondolom, ha gyor
san kötélnek áll, akkor egy 
millió, ha viszont makacsko- 
dik, akkor kettő.

- Van nékem egy javasla 
tom! - em elné f e l  m utatóuj
já t  E m il bácsi. - N e vigyenek  
engem haza. Kárpótlást úgy
sem kaphatok, a rokonaim at 
m eg sem ismerném, a pén z  
viszont m égiscsak jó !  jönne. 
Nohát, m aguk m ost utazza
nak nyugodtan haza, ne is 
gyöjjenek vissza, hanem in
kább postázzanak nekem ide  
egy milkót. íg y  olcsóbb len
ne.

És Veér András talán m é
lyen e lgon do lkodn a  ezen, 
E m il bácsi m eg jobban  já r 
na.

-atti-
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Képzeljünk el egy frissen  felrakott 
falat. Ha nem vakolják be, a külső  
hatások rövid időn belül súlyosan ká
rosítják, a habarcs kipotyog, a téglák 
kilazulnak, kiesnek, a f a l  tönkre
megy. Valami hasonlót m üvei a drog  
a serdülő személyiségével. A serdülő  
szeretn e a m aga befejezetlen  
„személyiségfalára" szép, sima vako
latot. Kipróbálja a kábítószert, és úgy 
érzi, sikerült, megvan minden, am i 
kell: magabiztosság, önbizalom, jó  
fellépés. Am  ez a vakolat nem igazi, 
csak a drog hiteti el vele, hogy az. 
Közben pedig  a fa l, vagyis a személyi
ség egyre rosszabb állapotba kerül.

Dr. Csernus Imre pszichiáter, a 
Drogma című könyv szerzője mondta 
el ezt a hasonlatot a kecskeméti kábí
tószerügyi egyeztető fórum által szer
vezett tanácskozáson. Azt akarván be
mutatni a hallgatóságnak, hogy az 
ilyen képes beszédet jobban megértik 
a gyerekek, mint azt, am ikor a szak
em ber kiáll és kijelenti: a drog rossz. 
Miért lenne rossz, gondolják a fiata
lok, am ikor annyian élnek vele? Sőt, 
jó , mert felszabadultak, lazák lesznek 
tőle. A baj az, hangsúlyozta az előadó, 
hogy a felek nem ugyanarról beszél
nek: a szakember a kábítószer követ
kezményeiről, a gyerekek viszont a 
hatásáról.

Hogyan éljünk egy rettenetes, roha
nó világban? Ezt senki nem mutatja 
meg a serdülőnek. Élj a mának, legyél 
gazdag és sikeres, harsog mindenfelől. 
A pszichiáter szerint a reklámok is ki
finomultan m anipulálják a gyereke
ket, s nemcsak a vásárolj ezt meg azt 
noszogatással. Fáradt, kedvetlen , 
nincs energiája? Máris gurul a színes 
vitaminbogyó a képernyőn, amiről a 
gyerek egy másik bogyóra, a diszkók
ban „használatos" ecstasy tablettára 
asszociál.

Dr. Csernus Imre megosztotta a nagy 
számú érdeklődővel a drogbetegek 
kezelése során szerzett tapasztalatait, 
és beszélt saját gyakorlatáról is. Mint

mondta, nem elsősorban a dröghasz- 
nálat érdekli, hanem az önmagunkhoz 
való őszinteség. Tudunk-e őszinték 
lenni önmagunkhoz, kimondani az ér
zelmeinket és felvállalni őket? Az ön
ism eretet kulcskérdésnek tartja, hi

szen egész életünkben az álcázást ta
nuljuk. Hogy ki milyen drogot hasz
nál, árulkodik arról, mi hiányzik a sze
m élyiségéből. A szem ély iségzavar 
korrigálását brutális, de szükséges 
munkának nevezte, és azt is elmondta, 
hogy pácienseit megtanítja a feszült
ség-levezetés egyszerű módjaira.

A család bevonását a kezelés m ene
tébe a szakember rendkívül fontosnak 
mondta. A drog megjelenése ugyanis a 
család kudarca. Az alkoholt fogyasztó 
felnőtt-populáció gyerekei rendszere
sen használnak kábítószert. A gyerek 
gyűlöli az alkoholt, de tele van fe
szültséggel, am it nem ivással, hanem 
narkóval próbál oldani. M int Csernus 
doktor mondta, a legnagyobb fegyver, 
amit használni tud e téren, az a szülő- 
csoport. Ebben olyan emberek beszél
getnek a kezelés alatt álló fiatalok szü
leivel, akik m ár végigjárták az utat, és 
gyerekük talpra állt. A csoport arra is 
jó , hogy a szülők lássák, nincsenek 
egyedül, mások is küzdenek ugyanaz
zal a problémával.

A pszichiáter szerint a narkós szemé
lyiség egyrészrő l v isszam aradott, 
gyermeteg, másrészről viszont rafi
nált, „idős gazember". A drogosok 
makacs, öntörvényű emberek, akik 
csak akkor kezdenek változni, ha m a

Az ifjúsági tárca által készíttetett legfrissebb jelentés 
szerint egyre korábban próbálják ki a kábítószert a fiata
lok. Az utóbbi három évben nőtt a 14 évesen vagy ennél is 
fiatalabb korban kísérletezők száma. A kipróbálok har
mada az általános iskolában találkozik először a szerrel.

A jelentés szerint az előző évekhez képest 2002-2003-ban 
nem nőtt drámaian a drogfogyasztók száma. Ugyanakkor 
aggasztó, hogy a budapesti középiskolások harminc szá
zaléka használ rendszeresen valamilyen kábítószert. Az 
országos adatok szerint a 16-17 éves középiskolások 21,5 
százaléka már legalább egyszer kipróbált valamilyen nar
kotikumot, a kilencvenes évek elején még csak a l ó  éves 
diákok tizede. A legelterjedtebb kábítószer továbbra is a 
marihuána és a hasis, ezeket követik a partidrogok 
(ecstasy, speed).

A kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények száma 
2002-ben tovább emelkedett. 2001-ben 705, a következő 
évben 821 tizennyolc év alatti fiatal ellen nyomoztak kábí
tószer miatt. A rendőrségi eljárásoknak csak 17 százaléka 
indult terjesztők ellen, többnyire fogyasztókat sikerült le
fülelni.guk is érzik en

nek szükségét,
és akaiják a változást. Ha nincs meg a 
belső motiváltság, akkor a kezelés 
eredménytelen lesz, úgy is mondhat
juk: aki nem akarja, hogy m egm ent
sék, az t nem  lehet m egm enteni. 
Csernus doktor egy ízben még ennél is 
sarkosabban  fogalm azott: nem  is 
megmentésről van itt szó, mert m in
denki mentse meg saját magát, hanem 
segítésről. Ezzel kapcsolatban azt ta
nácsolta, a segítők - legyenek orvosok 
vagy más szakemberek - rendelkezze
nek kellő önismerettel, rendezzék sa
já t belső konfliktusaikat, mert csak 
akkor lehetnek hitelesek. Ha a narkós 
nem hisz a segítőjének és nem bízik 
benne, a kezelés eredménytelen lesz.

A fia ta l szakem ber szerint - aki ma
ga  is megküzdőit a droggal - a kábí
tószer-fogyasztás terén húsz-huszon
öt év múlva várható kedvező változás. 
Addigra nő f e l  egy olyan nemzedék, 
akiket talán sikerül egészségesen ne
velni, s akik így fog ják  feln eveln i sa

já t  gyerm ekeiket is. Addig nem sok  
esélyt lát, mondta dr. Csernus Imre, 
hozzátéve: lehet, hogy m ost a poko l 
kezdetén vagyunk.

-m-

Drogügy Tiszakécskén
Kábítószer fogyasztó és terjesztő 

hálózatot számolt fel a rendőrség 
Tiszakécskén - adta hírül nemrégi
ben az Objektív Hírügynökség. Hu
szonöt fiatal ellen tettek vádemelési 
javaslatot, közülük tizenhármán 
még a tizennyolcadik életévüket 
sem töltötték be.

A fiúk egyik társuk szüleinek 
tiszakécskei, lakatlan házába jártak 
rendszeresen bulizni, míg egy szom
széd meg nem unta a ricsajozást, és 
bejelentést tett a rendőrségen. A 
rendőrök öt fiatalt állítottak elő, 
akiknél kisebb mennyiségű marihu
ánát találtak. A nyomozás során ju
tottak el a többiekhez, végül össze
sen huszonöt fiút gyanúsítottak 
meg. Közülük kilencen terjesztet
ték, tizenhatan fogyasztották a ká
bítószert. Úgy hírlik, többségében 
rendezett családi körülmények kö
zött élnek. Arra egyelőre nem derült 
fény, honnan szerezték be a drogot, 
a rendőrség gyanúja szerint kecske
méti forrásból. A két kecskeméti és 
huszonhárom tiszakécskei fiatal 
szabadlábon védekezhet.

Született: idejében
M i n d e n n e k ,  a m i  t ö r t é n i k ,  

m e g v a n  a m a g a  i d e j e .

Nem újkeletű állítás ez, m ár az ókoriak is 
m ondogatták gyakran. A zóta legfeljebb annyi 
történt, hogy egyre több esemény bekövet
keztének idejét pontosan meg tudjuk jelölni, s 
még többnek semennyire. Ami például a vi
lágvégét illeti, annak idejét csak sejteni lehet, 
de a következő párm illiárd év során bárm ikor 
bekövetkezhet, akár holnapután is, ám bár ak
kor sem biztos, hogy a világnak lesz vége, ha
nem csak nekünk.

A születésnek is m egvan a maga ideje, akár
csak a fogantatásnak.

A  kettő között eltelő időről tudjuk, hogy ki
lenc hónap. De csak nagyjából és többségé
ben, mert vannak koraszülöttek, s vannak túl
hordottak - legalábbis így fogalm azunk, ha 
valaki a vártnál lényegesen korábban vagy 
később születik. Egy valaki tudja (érzi?) csak, 
hogy pontosan m ikor kell világra jönnie: a 
baba, az anyja méhében. Am ikor aztán ez az 
idő elérkezik, ő az, aki saját hormonjaival 
m egindítja a szülési folyamatot. S m inden 
más, ami a születést sietteti vagy késlelteti, az

ő szándéka, érzete ellenére történik. M égis - 
tetszik, nem tetszik - gyakran bele kell avat
kozni a term észetes folyamatba, akár a baba, 
akár az anya életének m egm entése érdekében.

A méhben fejlődő csecsemő az anya révén 
áll kapcsolatban a külvilággal, rajta keresztül 
érik ártalmas vagy éppen jótékony hatások. 
De elképzelhető, hogy önállóan is képes ér
zékelni bizonyos kozm ikus hatásokat, vagy 
például azt, hogy adott időszak számára alkal
m as-e számára a m egszületésre, tehát érzi az 
adott idő minőségét.

Az első unokám  '95 decem ber 29-én szüle
tett, bár az orvos úgy számította, hogy már 
24-ére várható. Ebben még nincs semmi külö
nös. De m egkérdeztük a kórházban, hogy e 
két dátum között milyen volt a „forgalom " a 
szülészeten. Kiderült, hogy semmilyen. Nem 
akart senki m egszületni. 29-én viszont m in
denki egyszerre. Egész nap, egyfolytában, 
alig győzték.

Egy ism erősöm mesélte, hogy az ő babája se 
nagyon igyekezett világra jönni, a túlhordás 
nyilvánvalónak látszott, m ire orvosa közölte 
vele, m ásnap burokrepesztéssel m egindítja a 
szülést. Ettől ő úgy megijedt - mesélte -, hogy

másnapra beavatkozás nélkül is megindult a 
folyamat. De korántsem  biztos, hogy az ijede
lem volt az oka. Lehet, hogy a baba érezte 
úgy: eljött a megfelelő idő.

Nem tudom, hogy manapság milyen a szem 
léletmód a szülészeteken, húsz-harm inc évvel 
ezelőtt viszont még bőyen előfordult, hogy ha 
az orvos úgy gondolta, itt az idő, m egindítot
ta mesterségesen a szülést. Ez többnyire az 
anyukának sem volt ellenére, meg az orvost 
sem kellett éjszaka kiugrasztani az ágyból. 
Hogy azután az előbbre hozott időpontnak 
milyen hatása lett a szülött egészségére, életé
re, képességeire - sosem tudjuk meg. M ert 
nem tudjuk, hogy milyen lett volna, ha önm a
ga határozza meg az időpontot. Lehet, hogy 
ráadtuk Hamlet jelm ezét, noha Bánk bán sze
repét kellene eljátszania.

Nem  kétlem, idegesítő lehet, ha mondjuk 
egy hétig nem akar senki megszületni, aztán 
m eg döm pingben jönnek a világra, mégse 
lenne szabad csupán a kényelem  kedvéért 
kockáztatni, belenyúlni valaki sorsába. A leg
többen nem is teszik meg. Akik pedig mégis, 
azoknak hiába beszélek én vagy más. Az 
anyáknak viszont nagyon jó l érthetik, érezhe
tik, m it jelent, ha valaki a megfelelő időben 
születik.

A saját idejében.
L. A.

■

Az eü-cementrol...
. _

Újsághír: Németországban bevezették, hogy 
minden betegnek - legyen munkanélküli, hajlékta
lan, vagy kisnyugdíjas - tíz eurót le kell perkálnia, 
ha orvosi ellátásban kíván részesülni.

Tíz euró az kétezerötszáz jó  magyar forint. Ennél 
több is lapul azokban a borítékokban, amelyeket 
lassan már kötelezően kellene a fehér köpenyek 
zsebébe rakni. Csak az tíz euró nem svarcba megy, 
mint a mifelénk az azóta már orvoskamarailag az 
egészségügy cementjének is kikiáltott hálapénz. A 
hírt igazában még fel sem kaphatta a magyar köz
vélemény, mert időközben a „hálapénz.hu" 
weboldal akkorát durrantott, hogy az egészségügy 
amúgy is düledező felépítménye, - cement ide
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vagy oda - végképp megrendülni látszik. Éppen 
ideje volt már kiborítani az ágytálat!

Most már mindenki megszólal, Moldovától az 
adatvédelmi biztosig, s talán segít a nyílt beszéd: 
megteremteni azt a új struktúrát, amelyben az or
szág teljesítőképességét összevetve sikerül megta
lálni azt a mezsgyét, amely valóban az egészség 
ügyét, s nem a jelenlegi betegségügyet preferálja, a 
szolidaritás elvének szükségszerűen behatárolt 
belekalkulásával együtt

Mert azért bevallhatjuk, mifelénk nem az egész
ségünkre vigyázunk, hanem megbetegedvén az 
orvosistentől, meg a piruláktól, valamint a legfris
sebb csodamódszerektől remélünk gyógyulást, 
amikor az már szinte lehetetlenség.

Mert ugye az képtelenség, hogy májátültetéssel 
„kúráljanak" gombaméigezést (Mérges gombát

nem kéne főzni, s a gyerekkel megetetni. Eviden
cia Előfordul ilyen eset? Igen. Egészségügyi prob
léma? Nem. Ne szömyűlközzenek, volt ilyen 
eset!)

Az egészségügy reformja elkerülhetetlen.
Hogy mennyire? Megvilágítja a minap hallott 

vicc, amin igazán nincs is mit derülni...
- Mivel kezdi napját az amerikai, az angol, meg 

a magyar nyugdíjas?
Az amerikai fog egy poharat, megtölti whisky- 

vel, felhajtja és elmegy kocogni.
Az angol fog egy poharat, megtölti gin-nel, legu

rítja és elmegy golfozni.
A magyar fog egy poharat, belepisil, betölti üveg

be,és elmegy az SZTK-ba.
Illetve lassan már oda se. Mert akinek nincsen 

pénze „cementre" a kredencben... n. m

. . . . H u s z o n n y o l c a t  

..................naponta
A z öregem ber kora hajnalban lett rosszul, fe lü lt az 

ágyban, érezte, hogy a szoba forog , akár a körhinta, 
a veríték m eg kiverte.

Esztendők óta nagyon beteg volt, néhány családtag
ja  szerin t csak annak érezte magát. Viszont tény: so
kat já r t  a doktorokhoz.

H áziorvosához hetente kétszer-háromszor. Utolsó
nak érkezett, hogy részletesen elmondhassa: hol fá j, 
szúr, nyom, csikar.

M inden esetben sikerült gyógyszert is íratnia bajai
ra.

Hiszen ingadozott a vérnyomása, szívritm uszavara  
volt, folyam atosan  fá j t  a gyom ra, állandóan fárad tsá 
g o t érzett. Közöm bösségéből ped ig  csak akkor zök
ken t ki, ha a szenvedéseiről beszélhetett

Természetesen eljárt m agánorvoshoz is. Azokban a 
rendelőkben soha nem m ondta el, hogy a „körzeti" 
m it rendelt n ek i E gy szót se szólt a különféle rendel
tetésű tablettákról, m ind a huszonnyolcról, am it na
pon ta  szedett. A vitam inkészítm ényekről, a svéd- 
cseppről úgyszintén hallgatott

A f ia ta l belgyógyász alaposan m egvizsgálta, kikér
dezte, m ég étkezési szokásairól is érdeklődött. És 
g yó g y sze r t nem  ír t fö l. E llen ben  azt „m erte  
m ondani", hogy két hétig, m inden este igyon m eg egy 
nagy csésze kamillateát.

Ezen az ajánlaton aztán úgy felháborodott, hogy 
m eg sem állt egy „kom oly" belgyógyászig, ső t a kar
diológust is felkereste.

Igazi kedvence azonban csak a háziorvos maradt.
A kinek viszont se ereje, se ideje nem volt m egtuda

kolni, hogy az általa fe lír t m edicinákon kívül még  
milyen tablettát, kanalast, kapszulást tölt magába, f o 
lyamatosan.

D e a m entőorvost majdnem f ö l  kellett mosni, ami
kor az öreg gyógyszerarzenálját meglátta.

- E zt m ind szedi?
A z elhaló igenre szinte dicséretnek hangzott: m ég  

szerencséje, hogy él! E nnyi összevissza szedett gyógy
szertől az egészséges is megbetegedne!

Sokan választják a m agukkal való törődésnek, a f o 
lyam atos figyelem fölhívásnak ezt a form áját. H ogy ez 
a passzió  (betegség?) kinek m ennyibe kerül, arról ne 
is beszéljünk. E lvégre em beréletről van szó ...

- se l -
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A 70 é v e s  K o c s á r  M i k l ó s  k ö s z ö n t é s e
A 70 éves Kocsár Miklós, Kos- 

suth-díjas zeneszerzőt köszöntöt
te a Kodály Iskola és a 
KEcskeméti ZEnész Kör (KE
ZEK) a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából, a Kodály Iskolában 
rendezett két hangversenyen.

Délelőtt - rendhagyó órák kereté
ben - az M. Bodon Pál Zeneiskola és 
a Kodály Iskola hangszeres növen
dékei köszöntötték a tanár urat a ze
nét tanulók számára írott műveinek 
előadásával. Karakterdarabokból 
kaptuk a legszínesebb áttekintést - a 
„Kiszámolós“-tól „A kedves“-ig - ,  
de nem hiányoztak a tánctételek, 
népdalfeldolgozások és az érettebb 
zenésztudást igénylő művek - 
•Chaconne, Toccatina, noktümök. 
Mindezek előadásában kicsik-na- 
gyok, zongoristák, fuvolisták, ütő- 
sök, egy blockflöte-játékos és egy 
vonós trió vettek részt; a műsort vé
gül az M. Bodon Pál Zeneiskola Vo
nószenekarának játéka zárta.

A tanár úr - Jámbor Zsolt m űsor-, 
vezető társaságában - a színpadon 
foglalt helyet, és - a műsorszámok 
közti szünetekben - mesélt Életéről- 
pályájáról, munkamódszeréről, a 
felcsendülő művekről, azok indítta
tásáról. Rendkívüli lehetőség volt ez 
a diákok, érdeklődők számára, hogy 
betekinthessenek egy - a munkája 
során a közönséggel, az előadókkal 
szemben is figyelmes - zeneszerző 
műhelyébe.

Az esti ünnepi hangversenyt a Ko
dály Iskola AURIN Leánykara nyi
totta a Jubilate Deo című kórusmű 
megszólaltatásával. A művet ismer
tük, már hallhattuk; most elhang
zott, nézíúvósokkal megerősített vál
tozata azonban újdonság volt so
kunk számára A választás telitalálat 
volt; igazi, ünnepet köszöntő, fé
nyes, kétkórusos fanfárzenét hallot
tunk. (Közreműködtek a Kecske
méti Szimfonikus Zenekar rézfúvó
sai, vezényelt Durányik László). A 
Négy madrigál Kölcsey Ferenc ver
seire című darabok után a Salve Re
gina című Mária-himnusszal kö
szönt el a kórus.

A következőkben Kocsár Miklós 
kamarazenéjéből kaphattunk ízelí
tőt: Csizmadia Ilona (oboa) és 
Maczák János (klarinét) a Három 
duó oboára és klarinétra című,

1956-ban született ciklussal, Szabó 
Orsolya (zongora), Ittzés Tamás 
(hegedű) és Agócs Márta (gordon
ka) a Triószonáta című művel (1963 
és 1994) folytatta a bemutatót.

A koncert második felében a 
Kecskeméti Szimfonikus Zenekaré 
volt a főszerep. A Sequenze per 
archi (Sequenze vonósokra) című, 
1980-ban készült mű egymásból ki- 
bomló gesztusokkal, karakterekkel 
játszott, a Concertino két fuvolára, 
vonósokra és csembalóra kettő, (las-

Az a szép kecskeméti lány...
Az Ábel trilógia írója az Erdélyi Szépmíves Céh rendezvényére, Ligeti 

Ernő, Kós Károly, Bánffy Miklós és Kemény társaságában látogatott el 
1933 decemberében Kecskemétre. Meghívásukban nyilván szerepe volt 
hazafias buzgalmaknak, az elszakított országrész utáni sóvárgásnak, si
kerkönyveiknek. , Azért kell az alföldi magyarnak fokozott figyelemmel 
tekinteni az erdélyi írókat, mert ők egyetemes erővel testesítik meg az or
szág-fenntartó ösztönt, melyekkel naggyá akarják varázsolni 
Magyarországot" - szorgalmazta meghívásukat 1932-ben Sántha György.

Kecskemét kitüntető szeretettel fogadta Erdély reprezentáns íróit. Hála 
Kiss Endre polgármesterhez fűződő jó  kapcsolatának Tóth László is hiva
talos volt az erdélyi írók tiszteletére a kaszinóban adott vacsorára. Eljött a 
hírős hétre és gyönyörűeket írt itteni híres magyarokról:,hegyek tövében 
születtem, de mindég élt bennem a vágy, hogy lássam és megismerjem az 
alföldi rónaságot". Tamási Áron valószínűleg a Bartók zenével 1943-ban 
Kecskeméten előadott Énekes madár bemutatóján ismerkedett meg az 
Angolkisasszonyokhoz járó, színésznőnek készülő Szőke Éva nevű csi
nos kisasszonnyal, aki követte őt a fővárosba. Ő lett a főszereplője az író 
Hullámzó vőlegény című művének és ő játszotta a Tamási műből készült, 
végül is betiltott Mezei próféta női főszerepét, és ő okozott pártfogójának 
évtizedekig sajgó fájdalmat. „Éva volt az első nő, aki elhagyott engem", 
írta visszaemlékezéseiben...

Kicsi a világ: a mostani, magyar származású francia belügyminiszter 
kecskeméti látogatásakor kérdezte tőlem egy Nicolas Sárközy kíséretében 
érkezett elegáns úr, a politikus édesapja. „Tudom-e hol laktak Szőke 
Éváék?" Meg is indokolta érdeklődését. „Életem nagy szerelmei közé tar
tozott, kedvemért szakított Tamási Áronnal" ( A Nyugatra távozott szí
nésznő, később néhány évig C. Jürgens felesége, Bartók Éva néven ját
szott főszerepet számos filmben.)

A háború után is többször invitálták Tamási Áront Kecskemétre. Tóth 
László közvetítésével hívta meg a szakszervezeti művelődési otthon 1962 
májusában szerzői estre... Az író az Ország Világ hasábjain éppen kedve
ző kecskeméti tapasztalataira hivatkozva utasította el az efféle összejöve
teleket haszontalan időpocsékolásnak vélőket. Legutoljára a vegyes érzel
mekkel fogadott Boldog nyárfalevél bemutatója után bólintott rá kérésem
re. Vegyen részt a az előadásról meghirdetett ankéten. Vitavezetőként fel
jegyeztem szavait: „a színpadi beszelnek is hasonlítani kell ahhoz a gon
dolkodásmódhoz és nyelvi kincshez, bújjanak bele a magyar költészetbe, 
ha nincs a népben gyökerünk, elveti munkánkat az idő." Á vitaest után az 
Aranyhomokba mentünk. Velünk tartott természetesen Tóth László is. Jó
val éjfél utánig beszélgettünk. Szívesen emlékezett az őt bíráló fiatalokra 
is. „Többet kellene találkoznunk, érintkeznünk, beszélnünk. Lehetetlen, 
hogy emberek, akik az ifjúságért élnek, távol legyenek tőle."

Hiába fejeztük ki reményünket a közeli viszontlátásra A betegeskedő író 
nehezebben mozdult ki óbudai otthonából. Még nem töltötte be hetvene
deik évét, amikor porladó testét hazaszállították a hegyek tövében meg
húzódó kicsinyded szülőfalujába. H. N.

sabb, majd gyors) tételben 
szólt hozzánk. A mű az 
előadók - Dratsay Ákos 
és Serényi Bea - részére 
készült 1999-ben; az első 
tételhez írott, a fuvolák 
kadenciájába torkolló ze
nekari bevezetéssel 2001- 
ben egészítette ki a szerző. 
A műveket Gerhát Lász
ló vezényelte.

A hangversenyt záró 
Magnificat az ELTE Bar
tók Béla Kórusának felké
résére született 1997-ben; 
koncertünkön a Kecske
méti Pedagógus Énekkar 
és a Kecskeméti Szimfo
nikus Zenekar előadásá
ban csendült föl. A mű két 

változata közül - orgona, illetve ze
nekari kíséretes - az utóbbit hallhat
tuk. (Gerhát László, a zenekar beta

r t

nítója a vonósokhoz és a két kürthöz 
társuló érdekes, a szokottnál több
színű ütős szekcióra hívta fel a fi
gyelmet.)

Erdei Péter karm ester (az 
énekkar karnagya) a csúcspont
hoz vezető fejlesztés mesteri 
technikáját em elte ki beszélge
tésünkkor; m int mondta, egé
szen ritka jelenség az ily szer
ves építkezés.

S a közönség? Nos, a közön
ség, úgy tűnik, igencsak „ráér
zett" Kocsár M iklós m ondandó
jára. Hosszú percekig állva tap
solta az előadókat és a színpad
ra fellépő, m eghatott Kocsár 
M iklóst. H álás volt a zenei 
m ondandó m agvasságáért, a 
„beszédm odorért", a m egbéké
lő kicsengésért; a művekért, a 
tolmácsolásért.

Pajor Éva

Finiséhez közeledik a vizsgaidőszak a Kecs
keméti Főiskola karain, de m ár m egkezdődött a 
következő félév előkészítése. Újdonság, hogy a 
legnagyobb létszámú GAM F Kar hallgatói és 
oktatói m ár az interneten keresztül is elérhetik 
az intézm ény egységes tanulmányi inform ációs 
rendszerét (ÉTR), s remélhetően a félév folya

mán az egész főiskolára kiterjedően működhet a tantárgyfelvé
tel, a vizsgára jelentkezés és az eredmények rögzítése. Tanulmá
nyai során valamennyi nappali tagozatos hallgató a szám ítógé
pen keresztül kaphat inform ációt az általa felvett tantárgyakról, 
tanulmányi eredményekről, a számára átutalt ösztöndíjról. A fo
kozatosan kiépülő rendszer zökkenőm entes m űködése egyre in
kább nélkülözhetetlen a több mint hatezer hallgató regisztrálá
sához, előm enetelének figyelemmel kíséréséhez.

A m ár hallgatói státuszban lévőkön kívül a leendő hallgatókra 
is gondolnak az intézményben: 2004-ben lényegében az előző 
évihez hasonló kondíciókkal jelentkezhetnek az érintettek, tehát 
valamennyi szakra a középiskolából hozott pontok alapján is 
felvételt nyerhetnek a jelentkezők!

A SZAKOK KÍNÁLATA:
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karon: főis

kolai szintű gépészmérnöki, műszaki informatikai, műszaki m e
nedzser, mérnöktanári szakok; gépipari m érnökasszisztens, lo
gisztikai műszaki m enedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. 

Információ: 76/516-316, http:www.gamf.hu 
Kertészeti Főiskolai Karon: főiskolai szintű kertészm érnök 

szak
Információ: 76/517-619, http:www.kfk.hu 
Tanítóképző Főiskolai Karon: főiskolai szintű - óvodapeda

gógus, tanító szak
Információ: 76/501-770, http:www.ketif.hu 
A Kecskeméti Főiskola EN ISO 9001:2000 tanúsítvánnyal 

rendelkező állami felsőoktatási intézmény, am ely nemzetközi 
kreditrendszer (ECTS) szerinti oktatási program ot kínál vala
mennyi karon, szakon és tagozaton. A kiterjedt nemzetközi kap
csolatoknak, a SOCRATES és egyéb pályázatoknak köszönhe
tően külföldi részképzésre is lehetőség nyílik a felsőbb évfo
lyamokon.

Az egyes karok alapképzési programjai m ellett szakirányú to
vábbképzések, szaktanfolyamok, BME és ECL nyelvvizsgák, 
ECDL Éurópai számítógép-használói tanfolyam ok és vizsgázta
tás, szaktanácsadás, műszaki-technológiai szolgáltatás teszi tel
jessé a kínálatot.

A továbbképzések, a szaktanfolyamok, a nyelvvizsgáztatás és 
felnőttoktatás egyéb területén komoly előrelépést jelent, hogy a 
főiskolán akkreditált felnőttképzési központ működik.

Őszre megújul a Cifrapalota
A Cifrapalota 100 esztendős épülete, mint az 

köztudott, 20 év óta nyújt otthont a Kecskemé
ti Képtár képzőművészeti gyűjteményének. 
1986-ban, amellett, hogy a sürgősen helyet ke
reső tárlatanyag számára átalakították az ere
detileg bélház funkciót betöltő szecessziós 
építményt, amely egy kaszinót, valamint üzlet- 
helyiségeket is magában foglalt és a falbeosz
tás megváltoztatásával kialakították a terme
ket a raktárakat és az egyéb szükséges kiszol
gálóhelységeket javításra kerültek a külső 
homlokzat hibái, az átfogó felújítás azonban 
elmaradt. Azóta pedig tavaly végeztek először 
érdemleges‘ építőipari munkát Kecskemét 
egyik legfontosabb újabb kori műemlékén, 
amely a műemlékvédelem jelenlegi 
kategórizációjának fogalmai szerint az „első 
osztályú" besorolásba tartozik.

Már jóval a felújítás megkezdését megelőző
en szükség volt védőhálóval körbevenni az 
épületet a vakolat és az abba ágyazott majolika 
díszítések nagymértékű hullása miatt. Azután, 
2003 végén megtörtént a teljes tetőszerkezet 
cseréje, valamint a cserepezés helyreállítása. 
Ezzel a megszűntek a felső szint legsürgetőbb

problémáit okozó beázások, de sok teendő ma
radt még. Jelenleg zárva is tart a képtár, a bel
ső felújítás folyik, a falak mostanra elengedhe
tetlenné vált újraszigetelési munkálataival, és a 
ma már szabványellenesnek számító elektro
mos vezetékhálózat leváltásával, a tavasz ele
jétől pedig várhatóan elkezdődik a külső hom
lokzatjavítása.

Néhol már közel másfél méteres magasságig 
kúszott fel a falakban a talajvíz, ezeket a felü
leteket újra is kell majd vakolni, mielőtt még 
egy a belmagasságot 60 centiméterrel csök
kentő álmennyezet kialakítását követően sor 
kerülhetne a festésre. Az eddiginél sokkal na
gyobb fényerejű, korszerű sínrendszeres vilá
gítás fog működni, tűzjelzőrendszert építenek 
be, a villamos vezetékek csövezése pedig úgy 
készül, hogy a későbbiekben, ha jut majd pénz 
új klímaberendezésekre is, könnyen beszerel- 
hetőek legyenek a készülékek. Egyelőre az in
tézmény mobil klímaberendezései üzemelnek 
majd tovább. A rendelkezésre álló keretből (a 
műemléki rekonstrukcióra fordítható, összesen 
mintegy 230 milliós összeghez, a Bács-Kiskun 
megye és a város által is támogatott intézmény

zömében állami pályázatokból jutott) futja 
még a nyílászárók javítására, valamint az el
öregedett fényvédő fóliák cseréjére, de sajnos 
egyelőre nem lesz megoldható az épület aka
dálymentesítése, és távoli terv marad csupán 
egy teherlift kialakítása, illetve a pince felújítá
sa is.

Az őszre valószínűleg befejeződő helyreállí
tási és korszerűsítési munkálatok ideje alatt a 
művészeti szakemberek áttekintik a gyűjte
mény állapotát, pontosan felmérik, hogyan 
gyarapodott fennállásának 20 éve alatt a képtár 
anyaga, és egy olyan új állandó kiállítás tervét 
készítik el, amely tükrözi majd, hogy a múze
umhoz, megnyitása óta főként rengeteg kortárs 
műalkotás került. A galéria, legkorábban szep
tember elsejétől a látogatókat egy félig állandó, 
félig időszaki, különleges tárlattal váija majd, 
Tóth Menyhért műveiből, amelyek háromne
gyedét adják a képtár húszezres kollekciójá
nak. Amiskei festőről addigra elkészül egy kis
monográfia, és valószínűleg egy 200 színes 
képet magában foglaló album is. A múzeum 
dolgozói a kiállítási térben a szecessziós palo
tával egykorú bútorok és ipannűvészeti tár
gyak bemutatásával igyekeznek majd egy, az 
épülettel minél jobban hannonizáló enteriőr 
kialakítására.

Varga Károly

Festőállvánnyal Európában
Bozsó János életművének alig is

mert tartományát tárja az olvasó 
elé a december 16-án bemutatott al
bum.

A Bozsó Gyűjtemény Alapítvány ki
adásában megjelent, színes képekkel 
gazdagon illusztrált könyv a festő euró
pai utazásai során készült műveit mutat
ja  be, Berezky Lóránd előszavával.
Walter Péter fotográfus, és ifj. Bozsó Já
nos nyakukba vették Európát, így fára
dozásaiknak köszönhetően a szerkesz
tők, Lóránd Klára és Csáky Lajos ala
pos áttekintést adnak a különböző hazai 
és európai gyűjteményekben lévő mű
vekről is. Bozsó János a világot járva is 
az otthonról mesélt úja Bereczky. „Ke
reshetnénk tehát az új motívumokat, a 
pályát, szemléletet módosító hatásokat, de .... a megragadni való festői 
motívumok nyomán alapvetően nem változott Bozsó János szemlélete 
és alkotói programja." Majd kifejti, hogy „Bozsó János nem illusztrál, 
nem mesél művein. A lényeget ragadja meg: a természet és az ember vi
szonyát, ahogy a drámai, izgalmas táj megörökítésében felmagasztosul 
az ember, s ahogy a táj hangulata-kifejezője lesz az ember 
hangulatának." Bozsó tehát Európát járva is a poétikus hangulatok, az

erős érzelmek festője maradt, mégis úgy tűnik, hogy az új témák, új fes
tői erényeket is előhívtak, hiszen művein helyenként láthatóan felerősö
dött a képi szerkezet és a kompozíciós rend.

B. K.

A könyv megvásárolható a Bozsó Gyűjteményben, 
Kecskemét Klapka u. 34.

http://www.gamf.hu
http://www.kfk.hu
http://www.ketif.hu


„Komédiás, fogadd el mit a sors kínál“ V ároskép  fuccs?

Február 8-án, vasárnap este 19 óra
kor a Kecskeméti Katona József Szín
házban ünnepi gálaestet tartanak 
„Komédiás, fogadd el, mit a sors 
kínál...“ címmel. A közönség, a bará
tok és a pályatársak CSIZMADIA 
LÁSZLÓ színművészt köszönthetik 
abból az alkalomból, hogy színházi 
pályafutásának 50. évfordulójához ér
kezett el a 70 éves művész. Két kerek 
évszám, s kollégáival együtt Csizma
dia László kellemes kikapcsolódást és 
jó szórakozást kínál a város közönsé
gének.

Csizmadia László 1986 óta tagja a 
Hírős város teátrumának. Az 
operettirodalom szinte valamennyi 
bonviván szerepét elénekelte. A sze
repkörváltás után pedig remek humo
ráról és karikírozó képességéről is hí
ressé vált. Egy személyes élmény fel
idézésével kezdtem a vele folytatott be
szélgetést. A Marica grófnő című 
nagyoperett főpróbáján (mikor is a 
legprecízebb zenei megfogalmazásra 
törekszik a karmester, a zenekar és az 
énekes egyaránt) a Török Péter tiszt
tartó szerepét éneklő Csizmadia Lász
ló, a Hej, cigány... című méltán nép
szerű dalt olyan hitelesen, olyan szív
hez szólóan adta elő, hogy abba a mú
landó ember minden örömét, bánatát, 
boldogságát, búját besűrítette. Mind
ehhez nem kellett a jelmezek és a dísz
letek sokasága, mert a kopár próbate
remben is megteremtette az illúziót.

- Milyen indíttatásból választottad ezt 
a pályát?

Én azt a - lassan már sablonossá vált - 
kezdőmondatot nem tudom elmondani, 
hogy „már kora gyermekkorom óta erre 
a pályára készültem", mert ez nem így 
van. Azt is drága jó  édesanyám elmesélé
séből tudom, hogy valamikor kisgyer
mekkoromban elvitt a „Nem élhetek mu
zsikaszó nélkül" című Jávor filmre, s én 
otthon a címadó dalt hibátlanul elénekel
tem. Tehát az azért korán kiderült, hogy 
jó  hallásom van, s muzikális vagyok. 
Nagy családba születtem bele, s ha ösz- 
szejövetelek, ünnepek voltak, a hangulat 
is emelkedett, keresztapám megszólalt: 
„Na, Lacika énekelj valamit!" En éne
keltem, meg is tapsoltak, ahogy azt illik 
meg is hajoltam. Aztán ez lassan el is fe- 
lejtődött, hiszen a kamaszkorom megha
tározó eleme a sport volt. A Fradiban ví
zilabdáztam. Ifjúsági bajnokságot nyer
tünk, csapattársam  volt dr. Kárpáti 
György is. Ekkor már a zenéhez való 
vonzódásom is komolyan kezdett mutat
kozni, választani kellett. A vizet, a vízi 
sportokat imádom a mai napig is. Az Er
kel Ferenc Zeneművészeti Szakközépis
kolába kerültem, dr. László Géza volt 
életem első tanára. O az operai szakmá
ban akkora tekintély volt, hogy Házy Er
zsébet, K om lóssy Erzsébet, Jám bor 
László is tanulótársaim voltak. Itt kezdő
dött az operaimádatom, mert az első 
perctől kezdve operaénekesnek készül
tem. Növendékként is éjjel-nappal az 
Operaházban voltam, statisztáltam, néz
tem, hallgattam a csodálatos énekeseket. 
Egy énekversenyt is megnyertem, s elju
tottam a varsói VIT- re is Házyval, 
Komlóssyval és Réti Józseffel együtt. 
Ám mégis úgy hozta a sors, hogy 
Szinetár Miklós is járt mindig az évfo
lyamvizsgákra meghallgatni a növendé
keket, s az Operettszínházban akkoriban 
mutatták be Huszka Jenő utolsó operett
jét, melynek a címe Szabadság, szere
lem, s felajánlotta a férfifőszerepet. Gás
pár Margit, az akkori igazgató is meg
hallgatott, s azt mondta: „Ennek a fiúnak 
azonnal csináljanak szerződést!" Ez a 
Jókai Mór életéről szóló első nagy szere
pem azért is volt emlékezetes, mert 
Petress Zsuzsa, Gyenes Magda voltak a 
primadonnák. Csákányi Lászlóval is volt 
egy közös jelenetem. Ott indult a sanzon 
énekesi karrieije, a „Doktor úr, doktor 
ú r...“ azóta már örökzölddel, ötven év
vel ezelőtt, húsz évesen ott indult az én 
karrierem is. Amikor a bemutatóm volt, 
egy vasárnapi előadáson, és s elénekel
tem a belépőmet, a kollégák a takarásból 
figyeltek. Olyan nagy volt a siker, hogy a 
közönség nem hagyta tovább menni az 
előadást! Vastaps volt! A próbákon is
métlést nem állítottunk be, s aggodalom
mal figyelték, hogyan is oldom meg ezt 
a helyzetet. De az Operaházban megta
nultam az énekesektől, hogy ilyenkor 
elegánsan leintünk a karmester felé, 
hogy készen állok az újbóli eléneklésre.

Ugye ez az 1954-55-ös évad, s 1955 de
cem berében elindultunk a legendás 
Csárdáskirálynő előadással a híres turné
ra az akkori Szovjetunióba. Először úgy 
volt, hogy kimegyünk két hétre. A két 
hétből Moszkva négy hét lett, s utána 
még át kellett menni Leningrádba, ott is 
két hét. Mikor már abban a hitben vol
tunk, hogy na most már jövünk haza, ak
kor jött a határozat, hogy még vissza kell 
menni Moszkvába, mert Hruscsovék 
meg akaiják nézni az előadást. Fel is ve
tődött a kérdés, hogy hazamegyünk in
nen mi még valaha? Hazatérésünk után 
az Operettszínház K am araszínháza 
Latabár Kálmán főszereplésével egy új 
bemutatóra készült, amely egy boksz 
bajnok, kétbalkezes ikerpárról szóló ze
nés vígjáték volt, s a bokszolós jelenetek
ben szükség volt fiatal, sportos színé
szekre, s ezek közül voltam én az egyik. 
Kisebb szerep volt ugyan, de attól nagy 
élmény volt a Latyi közelében lenni. Ot 
végignézni, ahogyan felépített egy szere
pet, az egy csoda volt! Barátként viselke
dett mindannyiunkkal. Aztán jött 1956. 
Volt nagy borzalom, ijedség, s én egy 
időre elhagytam az országot. 1958-ban 
hazajöttem. A szakmai megtorlás az volt, 
hogy a fővárosban nem léphetek fel, pes
ti színész soha nem lehetek. Dolgoztam 
az ORI-nál, Filharmóniánál. A Honthy 
Hanna műsorral, a Záray-Vámosi házas
pár műsorával bejártuk az egész orszá
got. Én képviseltem az operett műfajt, 
bonviván slágerekkel. Az egri és a szol
noki társulatnál egy-egy főszerepet éne
keltem. Majd Győrbe kerültem.

Milyen volt az a négy év?
Úgy is fogalmazhatnék, hogy az a négy 

év volt az én főiskolám. Egyik este be
mutatóm volt, másnap reggel olvasópró
bám. Egész évadban színpadon voltam. 
Magánéleti szempontból is mozgalmas 
volt ez az időszakom, de ez volt a szép 
ebben az életkoromban.

M ajd Szegedre szerződtél, ahol a szín
házi műfajok mindegyikében lubickol
hattál

Igen volt operett, opera, musical, próza 
- csak épp nem balettoztam. Szeged na
gyon romantikus város volt akkor is. 
Amikor feleségemmel megérkeztünk a 
pályaudvarra fíákkert fogadtam, s úgy 
hajtattunk a színház gyönyörű épületé
hez. Egyik szerep követte a másikat ti
zennyolc éven át. A szakmában mindig 
van valami mozgás s én az ötven évből 
harminchatot két színháznál töltöttem el. 
Szegeden is 18 évet és Kecskeméten is 
18 évet.

Mégis m i volt az oka annak, hogy si
kereid csúcsán, tizennyolc év után szín
házat, várost változtattál?

Egy névvel válaszolok: Lendvay Fe
renc. Én őt Szegeden ismertem meg. Há
rom évig volt igazgatóm, majd 1986-ban 
felhívott - akkoriban látta a televízióban 
a rólam készült portréfilmet- s a követke
zőket mondta: „Lacikám, a kecskeméti 
közönséget vissza kellene dalolnod a 
színházba." 1986-ban a nyitótársulati 
ülésen el is mondtam (lehet hogy ez ak
kor sokaknak rosszul esett): én Lendvay 
Ferenchez szerződtem, az ő Színházába, 
ami most éppen Kecskeméten van, de ha 
ő most máshol lenne igazgató, én ott len
nék. Az mára már kiderült, hogy ezt a vá
rost nagyon megszerettem, itt találtam

meg életem párját, itt telepedtem le. 
Kecskeméti lettem.

A pályafutásod alatt hogyan érzékel
ted az operettjátszás változását?

Az biztos, hogy az alapokat azok rak
ták, akikkel én pályám elején találkoz
tam. Honthy, Feleki, Latabár, Németh 
Marika, Baksay Árpád. Egy Honthy kö
ré fölépített előadás ma már elképzelhe
tetlen. Csak az az érdekes, hogy a 
hoollywood-i szuper produkciók is álta
lában egy-egy nagy egyéniség köré épül
nek. A tavalyi Oscar-díjas Chicago sztár
jait micsoda rendezés, koreográfia, je l
mez vette körül! Az operett játékstílus 
biztosan avíttas ebben a felgyorsult vi
lágban, de lassan már csapat sincs, akik 
előadja ezt a hagyományokra épülő mű
fajt. Á közönség szereti. Az elmúlt évad
ban a kecskeméti társulat vendégjátéka
ként az Operettszínházban a Cigányprí
más című operettel szerepeltünk. Ézen 
az előadáson is érzékelhettük, hogy a kö
zönség mennyire ragaszkodik a műfaj
hoz, hagyom ányaival együtt. Szinte 
ugyanaz a szituáció zajlott le, mint első 
operettszínházi szerepemnél 1954-ben! 
a híres Stradivári-dal eléneklése után 
olyan fergeteges taps tört ki, hogy bár be
állítva nem volt az ismétlés, nem marad
hatott el.

A z legjelentősebb bonviván szerepek 
vannak mögötted. Mégis melyik áll leg
közelebb a szívedhez?

Az életem álma és csodája az a szerep, 
amivel háromszor is találkozhattam. Ép
pen Kecskeméten ezzel a szereppel bú
csúztam 1990-ben a bonviván szerepkör
től: a Mosoly országából Szu-Csong. 
Számomra a Mosoly országa „az operet
tek Othello-ja“. Lehámak ezt a művét 
nem véletlenül leggyakrabban operahá
zak játsszák.

A február 8-ai gálaestről m it kell fe l
tétlenül tudnunk?

Azért ez bátor vállalkozás, gondolom 
ez érthető, hiszen mégis csak hetven éves 
vagyok, s tizenhárom éve intenzíven 
nem énekeltem. Énekesek általában hat
vanévesen búcsúkoncerteket adnak, én 
tízzel több vagyok! Tehát most szeptem
ber óta a régi izmokat és torok a beállítá
sát tekintem feladatomnak, rendszeres 
énekóráimon bizony hangokért meg kell 
küzdeni. De ez az én dolgom, s a közön
ség majd egy jó  hangulatú, kicsit nosztal
gikus, vidám, vetítésekkel tarkított szóra
koztató estét kap ajándékba, olyan kollé
gáim társaságában, akikkel kecskeméti 
éveim alatt sokat játszottam. Játszótársa
im lesznek ezen az estén: Réti Erika, Vá
sári Mónika, Krassói Gabriella, Fekete 
Tibor, Pál Attila, Vitéz László, Sírkő 
László. A zenei vezető Látó Richárd, ko
reográfus: Frigy esi Tünde, a rendező: 
Adám Tamás.

Csizmadia László ma szerepeiben re
mek karikírozó-képességét csillogtat
ja, s jó lesz visszaemlékezni legendás 
szerepeire, amelyekkel emlékezetes 
pillanatokat szerzett tizennyolc év 
alatt Kecskemét közönségének, ötven 
év alatt pedig a színházszerető magyar 
közönségnek. További jó egészséget és 
jó hangulatot kívánva köszöntjük!

Tajti István

Mélységesen felháborodnának ország
szerte ha Pesten a Parlament, vagy a Vi
gadó, esetleg Halászbástya, Pécsett a 
dzsámi, Esztergomban a bazilika, Győ
rött a püspökvár mellé ezeknél hatalma
sabb épületet, bármilyen tetszetős indok
kal, mamutolnának az építtetők Valószí
nűsíthető, hogy az említett településeken 
egyetlen illetékes sem adná a nevét effé
le képtelenséghez

Ha volna a megyeszékhelyünknek fő 
építésze, bizonyára azt tanácsolta volna 
a befektetőknek, hogy a tornyoktól kissé 
távolabb keressenek gyalogosan, gépko
csival könnyebben megközelíthető vá
rostájat az óriási alapterületű és tömegű 
épület számára. Jól járna egy új alköz
pont kialakulásával a város, megtalál
nák számításaikat a tulajdonosok Ha 
ragaszkodnak a volt malom telkéhez 
akkor méreteivel, stílusával a városköz
pontba illő, tehát a most tervezettnél lé
nyegesen kisebb tömegű épületet emel
jen ek

A sokpénzes ügy - finoman fogalmaz
va - gyanúsan gyors keresztülfuttatásá- 
nak a szándéka sejtet£ hogy bármi áron 
el akarták kerülni az építész-szakma, a 
lakosság döntő részének ellenállását. 
Ezért titkolták sokáig, ezért akarták kész 
tények elé állítani a kecskemétieket.

Mondják, az okos más kárán tanul, mi 
saját baklövéseinkből sem? Sajnos a párt
állami időkben a szakemberek többségét 
távol tartották a lényegi döntésektől, a 
szakmaiságot, a város közeli és még in
kább távlati érdekeit elhalványították a 
valóságos vagy vélt napi politikai kívá
nalmak. Bonyolult ügyeket dönthetett el 
jól, rosszul egy-egy pártbizottsági, vagy 
még inkább első titkári ukáz, tartós érté
keket teremtve, vagy jóvátehetetlen káro
kat okozva. A városi tanács olykor saját 
határozatait is semmibe véve volt kényte
len teljesíteni a Javaslatokat" Megörült 
a Kecskemét értékeit féltő, a tervezett 
bontásokról szállongó hírektől megriadt 
tekintélyes közéleti személyiségekből 
szövetkezett csoport, am ikor úgy 
vél(het)ték, hogy m egóvhatják az 
eldózerolásra ítélt házak továbbéltetésre

alkalmas részét. Úgy tudták, hogy leg
alább mintegy ezer, köztük számos jó  ál
lagú épület, hangulatos utca eltüntetésé
ről, mindezek súlyos pénzügyi kihatásai
tól nem tárgyalt a papíron legfőbb helyi 
hatalmi szerv, a tanácsülés. Jól tudták, er
ről nem tárgyalt a testület, mégis csalód
niuk kellett. A felettes hatósági szerv, a 
megyei tanács vb-titkára bár maga sem 
értett egyet a várostest brutális megcson
kításával, nem talált jogorvoslati lehető
séget. Semmiféle rendelkezés nem írta 
elő ugyanis kötelezően a szanálási prog
ramok tanácsülési megvitatását. Némi 
túlzással: „szabályosan" leföldgyaluztat- 
hatták volna az egész megyeszékhelyt. A 
házgyári termékeknek bármi áron helyet 
keresők ugyanis cinikusan számoltak ez
zel a joghézaggal. Úgy határoztak a 
„nagyházban", hogy fontosabb az óriási 
építőipari vállalat tervteljesítése mint a 
hagyományos városkép, városszerkezet, 
a több száz jó  állagú lakás megőrzésével. 
Tisztában voltak azzal, hogy ha kellő idő
ben tudatosodik a tanácstagokban, hogy 
mi forog kockán, akkor az általában fej- 
bólintók is elgondolkodnak. Ezért nem 
került önálló napirendi pontként a tanács
ülés elé számos utca, több tér szanálása. 
Némileg különböző, de alapjában véve 
hasonló folyamattal fúserálták el az úgy
nevezett ' új főteret. Azért 
„felkiáltóztatták" be Kecskemét szívébe a 
megyei tanácsház épületét, hogy ne csak 
a templomtornyok domináljanak a távla
tos körvonalaiban.

Félreértés ne essék, sokakkal együtt 
helyeseljük a minél több magántőkét 
idecsábító, nagyvárosiasító várospoliti
kát. De a legjobb célok se menthetik a 
jóvátehetetlen hibákat, nem tehetnek 
tönkre több évtizedes küzdelmet, a küsz
ködéssel elért eredményeket nem negli
gálhatják.

Azért fáradoztak a hetvenes évek ele
jén  a városvédők, hogy visszavonják a 
nemzetközi műutat a Szabadság térre 
bevezető képtelen tervet Akkor - siker
rel

- i. - r

Budapest miniszterelnöke?
Sejthetően m eghüm m ögi írásom cím ét a Kedves Olvasó. Tudhatná az 

okoskodó hírlapíró, hogy a fővárosnak nincs, sohasem volt m iniszterelnö
ke.

A lkotm ányunk valóban nem ismer ilyen tisztséget. Hosszú ideje, külö
nösen az utóbbi hónapokban mégis azt érzem, hogy a kormány első em be
re úgy gondolkodik, dönt, intézkedik, mintha elsősorban a Duna-parti m et
ropolis érdekeit képviselné, az ott történteket tartaná fontosnak.

A kormányfő legutóbb, az Uránia filmszínházban tartott beszédében pél
dául kizárólag budapesti építkezésekkel, felújításokkal bizonyította az or
szág haladását. Elfelejtette megjegyezni, hogy - szavajárásával - a köztár
saság nyolc millió állam polgárinak a m unkája is hozzájárult a két millió la
kosú Budapest gyarapodásához, noha a főváros határain kívül is volna he
lye a pénznek...

A 4-es metró építésére fordítandó pénz feléből például megállíthatnók a 
Duna-Tisza köze kiszáradását. Emiatt közvetve minden vidéki polgár, a 
szociális otthonok aggastyán lakóitól a tanyai újszülöttekig m integy ötven
hatvan ezer forinttal kevesebbel részesedik a nemzeti jövedelem  haszná
ból, m int a fővárosi polgárok. Gyönyörű lesz a Duna partján kialakuló - 
még az előző kormány által elkezdett - kulturális központ, mégis kérdem 
tisztelettel: nem lett volna-e illőbb helye a nagyrészt folklórhoz, a vidéki 
életform ához kötődő tradíciók összegereblyézésére, gondozására, felm uta
tására létre hozott H agyom ányok házának m ondjuk Debrecenben, vagy ép
pen Kecskem éten? Ha a budapesti töm egközlekedést megilleti szép summa 
állami támogatást, m iért nem ju t néhány millió forint a, falvak népét a kör
nyező városokkal összekötő Volán járatok támogatására?

(Am ikor e sorokat írom, hallom a rádióból, hogy a nagyform átum ú 
M argaret Thatcher több nagy múzeumot kisebb városokba telepített, így a 
3 millió (!) tárgyat őrző fotó, mozgókép, televízió gyűjtem ényt is.)

Nyilvánvaló, részben Trianon szomorú következm énye az Európában 
páratlan vízfej kialakulása.

Csehország három legnagyobb „vidéki" városának lélekszáma m egegye
zik Prágáéval... Nálunk a tizenhárom legnépesebb megyeszékhelyen lak
nak annyian, m int a fővárosban. Varsó népessége alig több m int kétszere
se Krakkóénak, három szorosa W roclavénak. Rom ánia lakosságának tíz 
százaléka keresi kenyerét Bukarestben, nálunk minden ötödik m unkaválla
ló Budapesthez kötődik.

A lakáshiány és a megélhetési magas megélhetési költségek miatt ugyan 
valam elyest csökken a főváros népessége, de az agglomeráció növekedésé
vel a főváros is tovább nyomul.

A vidék egyre inkább lebecsülő jelzővé silányul. M egszámoltam a Film 
Színház M uzsika ama évfolyamának a címlapképeit, am ikor a kaposvári, a 
kecskeméti és a szolnoki társulat volt a példa. 32 fővárosi és 3 vidéki szí
nész fotója került a címlapra. M ost is több vidéki lap jóval nagyobb pél
dányszámban kel el, m int ném elyik országos napilap, a rádió és a televízió 
sajtószem lékben azonban még véletlenül sem hivatkoznak ezekre. Egy 
pénzdíjas, telefonálós tévés vetélkedő vezetője hivalkodva közölte, hogy ő 
egyenlőnek tartja a fővárosi és a vidéki versengőket, ezért felváltva ad szá
mukra lehetőséget.

Heltai Nándor
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meghirdetett legújabb szakköre, a Krea
tív fotós iskola 16-99 éves korosztály szá
mára szól, s az állókép-készítés, a fényké
pezés titkaiba kívánja bevezetni az ér
deklődőket Az ügy érdekessége, hogy 
ma, amikor a digitális fotózási technika 
úgymond virágkorát éli, olyan sok je
lentkező akadt, aki a fotózás hagyomá
nyos technológiájával szeretett volna kö
zelebbről is megismerkedni, hogy a szer
vezőknek egyből három csoportot kellett 
indítania. A fotószakkör vezetője Lakó 
Péter, a kecskeméti fotómúzeum mun
katársa, akit először arra kérek, mutat
kozzon be a Köztér olvasóinak.

Az őszinteséghez hozzátartozik, hogy 
nem eredeti szakmám a fényképezés. Ke
reskedelmi végzettségem van. 
Multicégeknél, a „gyorsan forgó termékek44 
piacán dolgoztam egy nagyon kemény, erő
sen pénzérdekeltségű világban, amelyben a 
hobbynak induló fotográfia a természet, ön
magam és mások megtalálásának új lehető
ségeit kínálta a számomra. Később ez igazi 
szerelemmé vált. Életmódot változtattam, s 
a bekövetkező elég éles fordulat eredmé
nyeképpen került első helyre életemben a 
fotózás. A fővárosból visszaköltöztem a 
szülővárosomba, Kecskemétre, de már ko
rábbi, első önálló fotókiállításom címe is ezt 
a kötődést tükrözte: „Szerelmem, 
Homokhátság44.

Hogyan tett szert azokra a szakmai is
meretekre, melyek révén mára az ország 
elismert fotósai, kiállítói között tartják 
számon?

Nem hiszem, hogy olyan igazán nagy fo
tós vagyok, de néhányan valóban ismernek.

Már öt évvel ezelőtt, amikor több időt töl
töttem az Egyesült Államokban, elvégez
tem ott egy fotósiskolát, ahol belepillanthat
tam, mi is az a művészi fényképezés. 1998- 
ban végeztem el a magyar fotóművészek

Nem így van, mert pl. a színes nyers
anyagra való fotózásnál a színhőmérséklet 
jó  beállításával vagy más technikák alkal
mazásával a kép ugyanúgy elkészíthető. 
André Kertész vagy Balogh Rudolf például 
a tízes-húszas években, amikor még nem 
úgy ismerték a vakut, sok kiváló fotót készí
tett éjszaka, szinte teljes sötétségben, 4-5 
perces vagy még hosszabb expozícióval.

Ez, gondolom, nem használ a kép éles
ségének, főleg elmozduló témák eseté
ben.

Nem az a jó  kép lényege, hogy éles le
gyen. A fotónak nem mindig kell egy kétdi
menziós dokumentalista rendszerben mű
ködnie. Sokkal inkább egy hangulatot, egy 
érzést kell áthoznia. Ha ez átjön a képen, be
lefér az is, hogy bemozdulás látható rajta.

hogy abban a portréban egy egész élet ben
ne legyen. így született meg például az 
öregkorára elmagányosodott Barcsayról a 
reggeli üres vizespohárral készített, utánoz
hatatlan és megismételhetetlen fotója.

Ön mellett milyen meghívott előadók 
vesznek részt a szakkör tagjainak felké
szítésében?

Baricz Kati fotóművész, divatfotós, Kin
cses Károly, Zimay András kollégám, aki 
digitális vonalon fog előadásokat tartani. 
Pestről érkezik hozzánk Kohári Zoltán mű
termi fotós, aki az ezzel kapcsolatos szak
mai tapasztalatait osztja meg a hallgatóság
gal. Szeretném még megemlíteni ifj. Walter 
Péter nevét, aki a fekete-fehér labor titkaiba 
fogja a szakkör tagjait bevezetni. Hozzá 
kell, hogy tegyem, utóbbi elmélyült ismere
te nélkül az egész fényképezési tudomá

nyunk fabatkát sem ér.

ASA nevű stúdiójának haladók számára in
dított fotótanfolyamát. Többek között itt is
merkedtem meg olyan kortárs fotográfu
sokkal, akik nagy hatással voltak rám, s ké
sőbb magántanítványként is rengeteget ta
nulhattam tőlük. Itt emelném ki például 
Baricz Katit, aki André Kertész, a sokak 
szerint legnagyobb magyar fotográfus által 
képviselt irányvonalat követve avatott be 
mélyebben a művészfotózás titkaiba, s má
ig közvetlen kapcsolatban segíti a munká
mat. Kincses Károly, a Magyar Fotográfiai 
Múzeum igazgatója személyében megint 
csak olyan kimondhatatlanul nagy tudású 
emberrel hozott össze a sors, akinek szem
lélete, munkái számomra példaértékűek. 
Sokat segít nekem a képelemzés, fotóetika 
és fotótörténet területén. Igyekszem minél 
többet tanulni ebben a - mondhatni, barát
sággá mélyült - kapcsolatban. Családi isme
retség köt a Cegléden élő Tóth István fotó
művészhez. Gyermekkoromban sokat fotó
zott engem, s az a fajta fényképezés, amit ő 
képvisel, hozzám is közelebb áll. Gyakorla
tilag fekete-fehér vagy dia, vaku és egyebek 
nélkül készített analóg fotózásról van szó, 
más megjelöléssel a manipulálás nélküli, 
természetes fotók készítéséről. Tudom, 
hogy ezek a fotók nem fognak megjelenni 
magazinokban, nem a ma divatos, színes 
fotók kategóriáját képviselik, mégis szá
momra és még nagyon sok szenvedélyes 
fotós számára ez az, ami mértékadó és 
irányadó akkor, amikor igazi (!) fényképe
zésről beszélünk. Ennek a vonalnak a nagy 
ellensége például a mai trendet képviselő 
digitális fotózás.

A teljesen vaku nélküli fotózás jelentős 
mértékben csökkentheti a fényképezés 
lehetőségeit, nem?

Mit tanulnak a szakkör tagjai?
Legelőször is szeretnénk egy, az előbbiek

ből is érzékelhető, perspektivikusabb látás
módot átadni az idejáróknak. Emellett a 
tananyag lényeges része a fotóetika és a fo
tótörténet. A magyar fotósok világszínvona
lúak voltak, s a mai napig jó  nevük van a 
szakmában. Ezt nagyon fontos tudatosítani 
sok, ma már világhírű magyar fotós bemu
tatásával. Például kevesen tudják, hogy ma
gának az objektívnek is magyar a feltaláló
ja, név szerint Peczval József. Az elméleti 
képzés nagyon sokrétű. A jó  témamegvá
lasztástól kezdve a helyes képkivágásig 
igen sok dolgot érint. Ezen kívül technikai 
ismertetést is tartunk minden gép- és filmtí
pushoz, pl. az objektívek szerkezetéről, a 
gépvázak, vakuk típusáról, fekete-fehér la- 
borálásról, stb..

Ennyiből is kiderül, hogy a pillanat 
megörökítése nem egyhatvanad másod
perc alatt történik.

Mindenképpen megelőzi egy komoly ter
vezés. A fényképész szót "fény-kép-ész" ta
golásban is értelmezhetjük. Sok esetben a 
fotós előre felvázolja, papíron skicceli, 
megálmodja, hogyan álljanak a tárgyak, 
melyik az az ideális szög, ahogyan érnie 
kell a fénynek. Ez érvényes a,táj vagy az 
épületfotózásra is. Én például hónapok óta 
készülök egy bizonyos helyre - külföldön 
van, - ősszel, hogy ott egy bizonyos nap
szakban fényképezzek. Portréfényképezés 
esetében utána kell, hogy nézzünk, ki is az 
illető ember, milyen tulajdonságai, szokásai 
vannak. Tóth Istvánról tudjuk például, hogy 
a fotózás előtt nem egy esetben odaköltö
zött pár napra a portréalanyához. Megfi
gyelte, melyik a leginkább rá jellemző élet
szituáció: hogyan fényképezze le ahhoz,

Nem önellentmondás, hogy ennek 
hangsúlyozása és a korábban is felve
tett digitális fényképezési technológia 
iránt érzett szakmai ellenszenv ellené
re mégis oktatják a digitális fényképe
zést is?

Ez egyrészt megfelel a kor elvárásai
nak, másrészt meg kell adni az esélyt ar
ra, hogy bizonyos szintre eljutva ki-ki 
maga döntse el, milyen irányvonalat vá
laszt a későbbiekből. Vitathatatlan eré
nye a digitális technikának a gyorsaság, 
a költségtakarékosság. Bizonyos mun
kák, szórólapok, reklámanyagok készí
téséhez épp a retusálhatósága, manipu
lálhatósága és könnyű továbbíthatósága 
miatt kiválóan felhasználható. Ami miatt 
a szakmai ellenszenv kialakult, azok az 
okok voltaképp ugyanezek. A gyorsaság 
nem hagy időt komoly, megfontolt fel

készülésre, kivitelezésre, csupán a nagy szá
mok törvénye értelmében születnek, szület
hetnek jó  fotók. Míg a digitális technikát al
kalmazók előhívási többletköltség nélkül 
több tucat fotót is készítenek ugyanarról, 
addig az igazán jó  fotósok olyan nagy tudás 
birtokában és olyan fokú előkészítéssel, ap
rólékos, mindenre kiterjedő beállítással dol
goznak, hogy valójában egyetlen exponá
lással születik meg a minden szempontból 
kifogásolhatatlan, jó  kép, s még ezt követi 
az igen komoly ismereteket igénylő 
labormunka... A kettő tehát kidolgozottsá
gában, minőségében össze sem hasonlítha
tó.

De a jövő mégiscsak az új, digitális 
technikáé...

A hatvanas-hetvenes években nagy divat 
volt az amatőr fényképezés. Sok embernek 
volt otthon előhívó laborja, s az amatőrök 
kezéből, az akkori technikával sokszor jobb 
képek készültek, mint amiket manapság kö
zöl le a média. De meg lehet nézni egy még 
régebbi, harmincas-negyvenes években ké
szült újság fotóit is - összehasonlítva a mai
akéval. A régi újságok fotósai minőségben 
és tartalmi tudásban sokkal magasabb szín
vonalat tudtak produkálni a maguk elavult, 
sokszor valóban kezdetlegesnek minősíthe
tő technikai eszközeivel, mint a mai fotósok 
a maguk szupermasináival. Az embereknek 
volt idejük a képeket értelmezni, azokban 
elmélyülni, emiatt a fotósok is abszolút a 
tartalomra mentek. Ezzel szemben ma a 
külsődleges hatáskeltés, a látványelemek 
minél pazarabb beépítése a cél. Azt kellene 
eldönteni, hogy a kettő közül melyik a fon
tosabb, ez pedig egyáltalán nem technikai 
kérdés...

Kada Erika

SZOMSZÉDOLÁS 
„JOBB LATOR66 MÓDRA

BEREGSZÁSZ
Augusztus elején kicsi, de lelkes m agyar csapat készülődött a K árpátaljá

ra, gyapjút, agyagot, könyveket, népzenei kiadványokat, kazettákat és 
egyéb apróságokat gyűjtögetve, az ottani gyerekek számára. A gondolatot a 
Jobb Lator Polgári Kör indította el, és Mihócza Zsolt tanár vállalta az út 
m egszervezését és a program előkészítését. Nem egyszerű ajándékozási ak
ció volt a cél, hanem egy kézművességgel, és népi kultúrával foglalkozó 
nyári tábor elindítása, m elynek során a beregszászi gyerekek élőben ism er
kedhetnek meg újra a részben m ár elfelejtett m agyar népi hagyom ányokkal, 
a term észetes anyagokkal végzett m unka örömével. A polgári kör mellet 
m agánszemélyek, a Máltai Szeretszolgálat helyi szervezete, és a Ménteleki 
Általános Iskola is tám ogatta az előkészületeket, így augusztus 12-én Tassy 
Lilla, M ihócza Zsolt, és Szilágyi László összeállításban meg is érkezett a 
szakszerűen válogatott csapat Beregszászra. A házigazdák Bárdos István és 
Barna György tanárok örömmel fogadták a kezdem ényezést és m ellettük 
mintegy huszonöt fős kíváncsi gyerm ekcsoport várta az érkezőket.

Hogyan zajlott egy nap és hogyan fogadták a gyerekek a programot,- 
kérdeztem  M ihócza Zsoltot, a M énteleki Általános Iskola tanárát.

A gyakorlati foglalkozások nagyon ham ar feloldották a hangulatot, én ne
mezeim tanítottam  őket, Lilla a népzene, és néptánc szépségeit ízleltette 
meg velük, pihenés közben népm eséket m ondott, Laci pedig az agyagozás 
m esterségébe próbálta beavatni őket, de volt rovásírás és gyöngyfűzés is. 
Foglalkozás közben nagy figyelmet forditottunk a személyes kapcsolatra, a 
beszélgetésre, és a közös hagyom ányaink felelevenítésére. Nem titkolt 
szándékunk a nemzeti hagyom ányok, a közös gyökerek erősítése, a m a
gyarságtudat ébren tartása. Lilla nagy körtáncra hívta a résztvevőket, m i
közben a nemzeti szalagot, kézről-kézre adták, míg körbe nem ért. Ukrán 
gyerekek is szívesen jö ttek  és néha m eglepődtünk, hogy egész jó l beszéltek 
magyarul. A nap tábortűzzel tánccal, és daltanítással ért véget.

Hogyan összegeznéd a kezdeményezés tapasztalatait?
Nyolc-és tizenhat év közötti gyerekekkel találkoztunk, nagyon nyitottak, 

mindenre kíváncsiak, ugyanakkor jó l neveltek és szerények voltak, talán a 
mi tanyasi gyerekeinkhez tudnám őket hasonlitani. Mi azért mentünk, mert 
adni akartunk, de közben olyan kölcsönösség született, hogy így visszagon
dolva nem tudom, hogy végül ők kaptak többet, vagy mi. Nyitottságuk, su
gárzó tiszta tekintetük megerősített minket. Ez csak egy bem utatkozás volt, 
az igazi építkezés ezután kezdődhet, és a jövőben szeretnénk a kört kitelje
síteni a történelem, az irodalom, és a keresztény m agyar hagyom ányok irá
nyába is.

DÉVA
O któber vége felé ismét lázas készülődés volt a latrok között. A feladat ez

úttal egy korábbi kapcsolat tovább építése volt, az uticél pedig a Magyarok 
Nagyasszonya Kollégium, vagy ahogy jobban ismerjük, Böjté Csaba dévai 
árvaháza. Dr. Pongrácz József vezetésével egy orvos csoport indult mű
szerekkel felszerelve, hogy az árvaház kis lakóinak egészségügyi tám oga
tást nyújtson. A csoport a gyerekek egészségügyi alapellátásában próbál se
gíteni, miután a mostani vizsgálatok során igyekeztek feltérképezni a leg
szükségesebb teendőket. A vizsgálatok eredm ényeképpen dr. Fábián Er
zsébet, dr. Greminger Márta, dr. Rákász Éva, dr. Csendes Ágnes és dr. 
Gyenes Vilmos közreműködésével m ára össze is állt az első küldemény, 
m elyben gyógyszerek, kenőcsök, és szem üvegek érkeznek ham arosan Dé
vára a gyerm ekek számára. A polgári kör egyéb ajándékokat, és pénzado
m ányokat is gyűjtött az árvák számára, melyet novem ber 22-én adtak át a 
Piarista templomban, ahol a piaristák vendégül látták az ötven fős kórussal 
érkező dévai csapatot.

Böjté Csaba ferences szerzetes, pap 1992-ben hozta létre a kollégiumot, és 
a Szent Ferenc Alapítványt, am ely az elhagyott m agyar gyerm ekek m ene
déke lett. M egszervezte ellátásukat és m agyar nyelvű oktatásukat. Mivel az 
árvaház a korm ányváltás óta M agyarországról sem kap állami támogatást, 
Déván, Szászvárosban és Szovátán a befogadott árvák száma pedig már 
megközelíti a négyszázat, így m ég nagyobb szükségük van minden 
jószándékú em ber segítségére.

Június-júliusi számunkban bővebben bemutattuk a dévai árvaházat, 
melyet továbbra is lehet támogatni a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
hazai számlaszámán: 10300002-20145639-00003285

B. K.

A Jobbi k  Ma g y a r o r s z á g é r t  Moz ga l om
közleménye

a M alom  C enter építéséről
Jobbik M agyarországért M ozgalom  kecskeméti tagjai sajnálattal tapasztal

ták, hogy városunkban az elhíresült M alom  Center építése immár a politikai 
haszonkovácsolás tárgyává silányult és a város lakói a beruházással kapcso
latban a korrupcióra asszociálnak.

A Jobbik bízik abban, hogy Kecskem ét történelmi főterétől néhány méterre 
kizárólag olyan építészeti alkotás valósulhat meg, am ely illeszkedik a város 
leikébe és nem újabb szocreál m auzóleum  rondítja a belvárost hosszú évtize
deken keresztül.

Bízunk abban, hogy a M alom Center építtetői városunk felelős polgárai, át
érzik annak súlyát, hogy a jelenleg a környéken élő kiskereskedők és szolgál
tatók miattuk nem lehetetlenülhetnek el és m egélhetésüket nem veszélyeztet
hetik.

Bízunk abban, hogy a tulajdonosok a beruházási m unkálatok folyam án szá
mos új m unkahelyet terem tenek és a m egvalósulás után sem önti el a város- 
központot a globalizáció szennye, nem telepedik az épületre és környékére a 
m ultinacionális nagytőke.



Böjté Csaba karácsonyi levele
Szeretem magam elé képzelni a csendes, egyszerű betlehemi barlangot, benne a Szent 

Családot, a Kis Jézussal. Milyen döbbenetes egyszerűség!
A Világmindenség Ura üres kézzel jön a világra!

Nem hoz semmit, mert Ő maga az áldás, az ajándék.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta.“ Jn 3,16 
N agy titok: Isten szeretetét hordozó em ber az áldás, az ajándék!

Gyerm ekeim et arra biztattam az idei karácsony előtti elmélkedésekben, hogy legyenek kis 
Jézusok, váljanak ők maguk ajándékká, a jó  Isten simogató, vigasztaló áldásává. Úgy szeret
te Isten a világot, - mondtam a gyerm ekeim nek - hogy megterem tett benneteket is, hogy ott, 
ahol vagytok általatok, felvidítsa, beragyogja, boldoggá tegyen mindenkit és mindent.

Sokszor elgondolkoztam  itt a Dévai vár lábánál, Kőműves Kelemenen. M it érezhetett ez az 
ember, m ikor maga elé az asztalra kiürítette a felesége hamvai által szerzett pénzt. Családja 
szétesett, felesége, kicsiny fia oda lett, s ott van m ost előtte az a rakás gazdagság. Kőműves 
Kelemen leprája nagyon ragályos. A vár, a ház, a hírnév, a pénz, az anyagi világ a fontos, s 
ezért minden mást odaadnak nagyon sokan. Jövő évben a tízéves érettségi találkozóra készü
lő dévai fiatalokkal beszélgettem, huszonhatan végeztek, és szinte m ind itthon is maradtak. 
Nagyon kevesen alapítottak családot, és csak hatan vállaltak egy-egy gyereket.

Tíz év, huszonhat fiatal és hat gyermek, és tudom, hogy nem csak Déván ezek a mutatók.
Úgy érzem, hogy valami nagyon elromlott. „M indezt nektek adom “ m ondta a gonosz lélek. 

Az anyagi világ, a m indenféle elektromos, plasztik, króm lim-lom került a céljaink központ
jába. Nem a család a fontos, hanem a ház. N em  a gyermek, a szerelem a fontos, hanem a 
„m inden“, m elyet meg akarunk adni a meg sem születő gyermeknek.

Világunk őrült, esztelen sebességgel prédálja el a földünk tartalékait. Fogynak az erdők, ki
m erülnek a szénbányák. A világ kőolajmezői 40, talán 50 évre elegendő energiahordozót tar
talmaznak. Sokszor megfordultam a Zsil völgyében. Az ottani m érnökök szerint, ha ott bölcs 
kitermelés folyt volna, az ottani szén sok - sok évre tisztességes m egélhetést jelentett volna 
nagyon sok embernek. Sajnos odacsődítettek sok százezer fiatalt, kik a terem tett világ tiszte
lete nélkül vetették bele m agukat egy diktatórikus rendszer totális és esztelen vezetésével a 
bányászatba. A megmocskolt bányák részben kiürültek, a belőlük élő em berek m ost m áshon
nan várják a segélyeket. Biztos vagyok abban hogy az, ami m a a Zsil völgye, 10-20 év m úl
va az lesz egész Románia, és 20-30 év m úlva az egész világ, ha nem állunk le ebben az esz
telen rohanásban az anyagi dolgok után. Zsil völgyének még adnak annyi támogatást, hogy 
az em berek ne essenek egymás nyakának, de ki fog majd egy-egy országnak, s végül az egész 
világnak segélyt adni a túléléshez?

Nem  érted? Ki tudná m egmondani hány millió tonna újra nem születő energiahordozóból 
előállított szem etet vásároltak m eg csak az idén Karácsonykor, a világ megannyi üzletében, 
egy-egy beteges egyke gyermeknek, hogy azt majd január- február folyam án ki lapátolják a 
világ nagy szemétdombjaira? Gondolj csak a vágyaidra: hatalm as ház, központi fűtés, telefon, 
tv-kábel, Internet, víz, villany, autó, lehetőleg több is, és ruhák, és finom ételek, és nyaralás. 
M indez hány ezer hordó kőolaj? Szorozd be anyagi vágyaidat hat milliárddal (hisz m inden
kinek ugyanolyan joga van?!), és az így születő végtelen nagy számmal oszd el, a világunk
ban fellelhető energiahordozókat s akkor m ár érted, hogy miről beszélek. Tudatos önm érsék
lés nélkül a világunk elpusztul!

Karácsony éjjelén, vagy a Názáreti egyszerű csendjében, hiszem, hogy a Boldogságos Szűz
anya és Szent József m egtapasztalta az emberi lét teljességét, békéjét, boldogságát. N em  vol
tak ott világunk fényűző elektromos, króm, plasztik csodái, de ott voltak ők egymásnak, Is
ten adta ajándéknak, áldásnak. Nem fogyasztottak, hanem ajándékká váltak.

Világunkat a barbárságba való visszaeséstől, a pusztulástól csak a tudatos értékváltás m ent
heti meg, a mai fogyasztói, élvezői kultúra helyett a betlehemi, názáreti csendes élet m éltósá
gában kellene Krisztust követnünk. Más út nem adatott az emberiségnek.

Világunkban egyedül a szeretet végtelen, m ert a szeretet m aga az Isten, minden más véges. 
Fürdessük lelkünket, világunkat legalább az ünnepek alatt, (hátha rászoknánk), az Isten szí
véből áradó végtelen szeretetben.

Karácsony nagy üzenete: a boldogság benned van és te ezt oda ajándékozhatod Isten nevé
ben társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg alázattal, hisz erre születtél!

Déva, 2003.12. 24.
Csaba t.

Reform átus püspöki konferencia

Konzultatív konferenciát tartottak a Kár
pát-m edencei m agyar reform átus egyház- 
kerületek püspökei és főgondnokai a Re
formátus Újkollégium díszterm ében január 
16-án, m elyen a M agyarországi Reform á
tus Egyház négy egyházkerülete, az Erdé
lyi Református Egyházkerület, a Király- 
hágóm elléki Református Egyházkerület, a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egy
ház, a Kárpátaljai Református Egyház és a 
délvidéki reform átus egyházak vezetői vet
tek részt.

Míg Trianon előtt egy m agyar reform átus 
egyház létezett, addig m a jóval több hatá
ron inneni és túli reform átus egyház, s 64 
m agyar egyházm egye áll a hívők szolgála
tában: - „S zé tszabda lj bennünket a 
történelem " - fejtette ki beszám olójában dr. 
Bölcskei Gusztáv püspök. Hangsúlyozta, 
hogy ezt megelőzően ilyen jellegű, s ilyen 
széles körű tanácskozásra még nem  került 
sor a reform átus egyházak között, melynek

célja a közeledésen túl egy hosszú távú kö
zös m unka összehangolása. A küszöbön ál
ló uniós csatlakozás a határok nélküliség 
eszméjének gyakorlati lehetőségét kínálja 
fel újból a szétszabdalt egyház számára. Az 
egym ásért érzett felelősség, a term észetes 
összetartozás érzésének igénye fejeződött 
ki abban, hogy a meghívottak igen nagy 
számban jelentek meg a tanácskozáson, 
ahol szó esett az egyházalkotm ány egysé
gesítésének kérdéseiről, az egységes litur
gia, illetve a liturgia egységének, sőt a lel
készképzés, a lelkipásztorok alkalm azásá
nak gyakorlati kérdéseiről is. E gondolatok 
jegyében kerül sor a konferencia követke
ző ülésére 2004. július 8-9-én Budapesten. 
Dr. Bölcskei Gusztáv a sajtó képviselői 
előtt külön is megköszönte a kecskeméti 
vendéglátók gondoskodását, s azt a testvé
ri, „baráti atm oszférát", ami ezt a tanácsko
zást különösen jellem ezte.

-kada-

......................

FOLYTATJÁK A HAGYOMÁNYOKAT

Új kézilabda egyesület Lajosmizsén
Sorsfordító eszten- 

| r t |  dő volt a tavalyi a 
J  I  lajosmizsei kézilabda 

I utánpótlás jövőjét il- 
jÜ I ■  letően. Szerencsére 

pozitív változásokról 
számolhatunk be. Nagy Ferenc edzi) 
és néhány tenni akaró szülő jóvoltá
ból ugyanis a nyáron megalakult a 
Lajosmizsei Utánpótlás Nevelő Kézi
labda Club. Fél év 
elteltével már idő
szerű megvonni az 
első mérleget. Ha 
Lajosmizse és sport, 
akkor kézilabda. A 
városban ez. a sport
ág viszi a prímet már 
évek, évtizedek óta 
(a labdarúgás fe l
nőtt szinten meg
szűnt, az utánpótlás 
éledezik), ők azok, 
akik évről évre te
hetségeket adnak az 
ország elitklubjai számára is* csapat
szinten pedig rendre a korosztályos 
versenyeken öregbítik Lajos-mizse 
hírnevét Ezért is tartották 
fontosnak az illetékesek, 
hogy az iskolai kereten kívül 
egy olyan egyesületet hozza
nak létre, amely stabil, ren
dezett keretet biztosíthat a f i
ataloknak.

- Hosszú évek óta időt, 
pénzt, energiát nem kímélve 
foglalkozunk a fiatal tehetsé
gekkel, és nem igazán láttuk 
azt, hogy ez valahogyan is 
megtérülne - keresi az új klub 
megalakításának okait Nagy 
Ferenc, aki „másodállásban" 
a kecskeméti Delfin KC ve
zetőedzője is. Csapataimmal 
mindig dobogón, vagy annak 
közelében végeztünk, és a 
nagy csapatok meg is kör
nyékezték a fiatalokat, sőt 
többen el is igazoltak tőlünk.
A Szeged vagy a Dunaferr 
húzott ebből hasznot, ugyanis 
nevelési költséget nem fizettek ne
künk, holott ezt a sporttörvény előúja. 
Mivel most már szerződéssel rendel
kezik mindenki a klubban, reméljük, 
ez a probléma nem áll majd fenn a jö
vőben.

Egy-egy korosztály versenyeztetése 
évente több millió forint is lehet, ami 
a szülőknek is nagy teher. Török 
Franciska, a klub elnökségi tagja
ként és szülőként egyaránt autentikus 
ebben a tekintetben:

- Havonta akár tízezer forintot is je
lenthet egy gyerek versenyeztetése 
egy családnak, ami komoly összeg. 
Szükségünk van a támogatókra, és a 

pályázati pénzekre ahhoz, 
hogy továbbra is sikeresen 
működjünk. Ezért is volt fon
tos, hogy önálló egyesület ala
kuljon, mert így pályázhatunk 
a minisztériumhoz, és az ille
tékes szervekhez. A mi célja
inknak egy önálló költségve
téssel bíró szervezet felel meg, 
ahol olyan eredményes szak
mai munka folyik, ami segít
heti a gyerekek további pálya
futását. Mondhatom, hogy az 
a szakmai munka, mely Nagy 

Ferenc vezetésével folyik a 
klubban, kiváló, mert a fiúk nem csak 
kézilabdázni tanulnak meg, hanem 
küzdeni egymásért, segíteni a mási

kon, ami a jövendő, önálló életükben 
is elengedhetetlen lesz a számukra.

Szó, ami szó, a jelenleg legsikere
sebb korosztály, az 1991 -ben születet
tek csapata igen eredményesen szere
pel versenyről versenyre. 2003-ban

nem volt olyan viadal, ahol ne lettek 
volna dobogósak. Az új egyesület 
igyekszik minél több meghívásnak 
eleget tenni, igaz ehhez pénzre van 
szükség. Sikerült jó  kapcsolatot kiala
kítani egy horvát egyesülettel, ahol 
szintén komoly munka folyik, ami
nek a következménye egy nyári hor
vátországi edzőtábor lehet. Nem kell 
mondani, mindez a pénz függvénye.

-Szeretnénk jó  kapcsolatot ápolni a 
Mizse KC-val, valamint a várossal is, 
hiszen nem is kérdéses, a mi sikereink 
a város sikerei is egyben. Ahhoz, 
hogy tovább öregbítsük a város hírne
vét, további támogatókra van szüksé
günk, így váijuk azok jelentkezését.

Jellemző a profizmusra, a klub ha
marosan az interneten is jelen lesz, és 
külön munkatárs foglalkozik majd a 
marketing feladatokkal.

Akikre jelenleg büszke az egyesü
let, azaz az 1991-es korosztály: 
Póder Dávid, Kármán Zoltán, 
Hörcsög Tamás, Horváth Viktor, 
Bujdosó Zsolt, Bujdosó Adám, 
Bujdosó Máté, Nagy Zsolt, Nagy 
Szabolcs, Homacsek Viktor, Balis

Máté, Bán Attila, Bán Péter, Bojtos 
Zsolt, Oláh Attila, Török Árpád, 
Tasi Ferenc, Szarka Csaba, Föld
házi Tamás, Szathmári László, 
Terenyi Zoltán. Edző: Nagy Ferenc

d.

Nagy Ferenc

A Ráday-múzeum újranyitása
Az Új kollégium átépítése miatt két év szünet után új 

helyén, az Ókollégiumban (Kálvin tér 1.) ismét megnyílt 
a Duna-melléki Református Egyházkerület Ráday Mú
zeuma. Jelenleg háromféle kiállítás tekinthető meg. 
Fuxreiter András ásványkiállítása már régóta itt kapott 
helyet. Hanga István órásmester óragyűjteménye sokévi 
keresés és ígéretek után itt végre otthonra talált. Az idő
szaki kiállítóteremben most nyílt meg Ötvös Nagy Fe
renc ötvösművész kiállítása. A termeket zsúfolásig meg
töltő közönség előtt - számos helyi kiválóság részvételé
vel - dr. B. Szabó István, az egyházkerület püspöke mon
dott átadó beszédet. Jelen volt Varga László püspök-he
lyettes, Szabó Gábor esperes és Kriskó János, a Hanga 
Óra Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

T á jo l  a  C ir ó k a  B á b s z ín h á z
A kecskeméti bábszínház művészeinek mostanában 

jónéhányszor útra kell kelnie! Alighogy nagy sikerek 
után visszatértek Caracasból, most hazai tájakon tur
néznak. Február 1-én A dzsungel könyvével a MU Szín
házban lépnek fel, 12-én A tücsök meséit Cegléden mu
tatják be. Pesten még egy előadásuk lesz a Maugli- 
történetből, 17-én a Millenáris Parkban. Természetesen 
a hazai közönség is láthatja produkcióikat, februárban 
kéttucatnyi alkalommal gördül föl a függönyük.

Sportnap az 
Olimpia jegyében

20{)4. ja n u á r  31-én a K ecskem éti 
S po rtegyesü le tek  S zövetsége az 
U N IV ER -K TE K ft-vel együtt tizen 
egyedik alkalommal rendezi meg K ecs
kem ét város Sportnapját. Program:

9.00 - 10.30 Sportbemutatók a város 
élcsapatainak közreműködésével. Hely
szín: Városi Sportcsarnok.

10.30 - 12.00 Képviselők - Ú jság
írók - Sportvezetők „barátságtalan" lab
darúgó m érkőzései a Városi Sportcsar
nokban.

13.00 - 15.30 2003. év legeredm énye
sebb sportolóinak kitüntetése a Polgár- 
mesteri Hivatal dísztermében.

16.00 - 18.00 Sportfórum a Sportör
vény, illetve a sportfinanszírozás leg
fontosabb változásairól, EU-s irányok a 
sportpolitikában. Előadó: dr. Benedek 
András, GYISM  Közigazgatási állam 
titkár. Erdei Ferenc M űvelődési Köz
pont.

19.00 - 04.00 Sportbál az Erdei Fe
renc M űvelődési Központban. 19.00 
Érkezés, asztalfoglalás, 19.30 Vacsora a 
Háry étterem ből, 20.30 Év Sportolója 
d íjak  átadása, 21 .00 E rőm űvész 
táncshow - Grapevine Táncegyüttes ve
zető táncosaival. Nyitótánc: Bécsi ke
ringő - Hírős Táncsport Klub. 23.00 La
tin tánc bem utató - Hírős Táncsport 
Klub. SZTÁRVENDÉG a Fiesta.

01.00 tom bolahúzás, majd M ester 
A nita  hastánc bem utató ja. Z enekar: 
Program (Röfi). Belépőjegyek 9.000.- 
Ft/fő (aperitif és vacsora). Jegyek váltha
tók az UNIVER Szövetkezet Központ
jában (Katona J. tér 18.), Száraz H ajnal
kánál, tel: 76/515-737.
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Grafika, szobrászat, arculat 

és látványtervezés, 
építészeti tervezés. 

Címerek, cégérek, emblémák, plaket
tek tervezése és kivitelezése. 
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Rajzos várostérképek készítése. 
6000 Kecskemét Erdő u. 18.

Balanyi Stúdió
telefon és fax: 76/494-545 

Mobil: 20/3389 911

TÖ RIK?

AUTÓÜVEG
ELADAS, BESZERELÉS, GRAVIROZAS. 
SZEMÉLY- ES TEHERGÉPKOCSIKBA, 
SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS, FÉNYSZÓRÓK. 
TETŐABLAKOK.

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

FLINTA-MAJOR
Helvécia-Matkó 5. 

Tel.: 76/709-908 mobil: 20/54 04 227

Látogatás

H U N Y A D I V A R O S I  
N Y U G D Í J A S  K L U B

Sok éves várakozás után sokak örömére ez év január 16-án adta át Szécsi Gá
bor polgármester a város nyugdíjasai számára az Őszikék KHT által működtetett 
Hunyadivárosi Idősek Klubját a nyugdíjas társasház nemrég elkészült új szárnyá
ban. A klub baráti szerveződésként már több mint két éve működik, s eddig - meg
felelő hely híján - a Természet Házában tartotta kéthetenkénti összejöveteleit. Az 
emlékezetes átadó ünnepség műsorában közreműködött a Mátyás Király Általá
nos Iskola énekkara és harmadik osztályos tanulói, a Nyárlőrinci Zafír Tánccso
port és a Hunyadivárosi Idősek Klubjának énekkara és versmondói. A meghitt 
hangulatú eseményen a klubtagok és a nagyszámú érdeklődő mellett jelen volt 
Pászti András képviselő, Prof. Dr. Iván László gerontológus, Trungel Ilona, a vá
ros szociális és egészségügyi bizottságának tagja, dr. Harsányi Ernő, a városi 
nyugdíjas szövetség elnöke és még sokan mások, akik valamilyen módon maguk 
is előmozdítói voltak e jeles esemény bekövetkezésének. A klub vezetője, Berente 
Erzsébet és munkatársai szeretettel váiják a magányukat felejteni akaró, hasznos 
és szórakoztató kikapcsolódásra, kirándulásokra vágyó nyugdíjasokat hétköznap 
9-16 óráig.

Rotary-klub Marosvásárhelyen?

A Mátyás Király Általános Iskola énekkara kedves műsorral kö
szöntötte a megnyitón résztvevőket.

Csegzi Sándor marosvásárhelyi alpolgármester minapi kecskeméti látogatását 
több tapasztalatcserére is hasznosította. Az ő szervezésében február 27-én náluk is 
megalakul a város első magyar Rotary-klubja. Erre várják a testvérvárosok klub
jainak képviselőit. Cseh Gáborral az itteni Rotary-klub egyik alapítójával ennek 
apropóján találkoztak és kérte együttműködésüket.

Hivatali ideje alatt má
sodik alkalommal láto
gatott Kecskemétre dr. 
Gulyás Kálmán, a Mi
niszterelnöki Hivatal 
egyházi kapcsolatokkal 
foglalkozó államtitkára. 
Délelőtt dr. Balogh 
László megyei közgyűlé
si elnök társaságában  
Szabó Gábor reformá
tus espereshez látoga
tott. Délben a Barátok 
templomában Bárkányi 
Ernő templomigazgató 
és a közösség tagjai lát
ták vendégül. Az egész 
napos program délután 
a Zsidó hitközség Nagy
kőrösi utcai házában ért 
véget, ahol dr. Grósz 
Andor elnök tájékoztat
ta az államtitkárt ered
ményeikről és gondjaik
ról.

Z e n e is k o l á s o k  k o n c e r t je
Az M. Bodon Pál Zeneiskolában február 11-én, szerdán 
délután fél 3 órakor kezdődik a tanintézet szokásos évi 

diákhangversenye, amelyen a zenesulisok bemutathatják  
szüleiknek, ismerőseiknek, hogy mennyit fejlődtek a 

hangszerjátékban egy esztendő alatt..

Óh, irgalom atyja, ne...
A z utolsó m agyar királyt, IV. K árolyt a közelmúltban II. János 

Pál pápa  boldoggá avatta. A korántsem egyszerű aktushoz csoda
tételt is kellett prezentálni, egy dél-am erikai apáca felgyógyu lását 
elfogadta a szigorú bizottság. A z m ellékesnek tűnik, hogy az im
m ár boldoggá avatott, am úgy ped ig  elég szerencsétlen sorsú  
„ utolsónkat“ m iként szem elte ki imája céljául a szerzetesnő. A 
m inap látott, a m egkoronázásakor készült film felvételen  a buda
vári M átyás templomban elég bizarr képet m utatott királyunk f ü 
lig szentkoronásan. D e m indez sem m i ahhoz képest, hogy az 
„édes ú r“ balu l sikerült trónfoglalásának lebonyolításához egy 
M ünchenbe tartó po lgári repülőgépet (nyolcvan évvel ezelőtt!) 
kényszerített Budapestre. M agyarán: légikalóz volt.

A végkifejlet ismert, pü nkösdi lett a királysága. Távol a hazától, 
trónfosztottan, s bizonyára boldogtalanul érte utolsó királyunkat 
a halál. A zt csak halkan kérdem: ő lesz ezekután a repülőgép-el
térítők védőszentje?

„Óh irgalom atyja, ne hagyj e l!“
n. m.

Még egy lépéssel közelebb az Európai Unióhoz
Január 17 és 23 között a kecskeméti Mátyás 

Király Általános Iskola képviseletében az 
olaszországi Ceglie városában project-talál- 
közón vett részt Lóczi László, a project ma
gyar koordinátora. A találkozón nyolc ország 
iskolája képviseltette magát: Lustenau 
(Ausztria), Őrebro (Svédország), Istambul 
(Törökország), Jankówice (Lengyelország), 
Ostfildem (Németország) Segesvár (Erdély),

Ceglie (Olaszország). A találkozón a résztve
vő koordinátorok kidolgozták pályázati tervü
ket a Socrates programon belül a Comenius 1 
pályázatra. A Comenius 1 program diák - és 
tanárcserékre ad lehetőséget, valamint a tagis
kolák által létrehozandó közös könyv és CD- 
ROM megalkotását támogatja. A könyv és a 
CD a felsorolt iskolák, városok és környeze
tük bemutatására vállalkozik.

JKrxllíí A CJSIÍLEIVJ ói H A Ü O'JíüÁZbAi !
Minden pénteken öttételes borkóstolóval gazdagított ínyencvacsorákkal vár

ják a vendégeket a Ceremónia Bor-és Rendezvényház pincéjében.
A háromfogásos vacsorát a Kecskeméti Csárda avatott szakemberei komponálják és szervírozzák 

Havonta egy alkalommal élő, tradicionális népzene mellett fogyaszthatok az ételek italok A vacsorák 
felszolgálása este'8 órakor kezdődik Belépő: 5000 Ft/fö. Hogy biztosítsa helyét, kéretik telefonon he
lyetfoglaltatni! A február 6-i menüajánlat. Előétel: parasztos sonkafeljujt tojás-steak talapzaton, tej
színes gombamártással. Főétel: töltött malackaraj pecsenye és fűszeres hálóban sült szűzpecsenye 
szalonnás lencsével, zelleres-kukoricás burgonyalepénnyel, zsályás pecsenyelével. Desszert: szamó- 
cás túrógombóc, mák-eper öntettel. Mindehhez e borjavaslat: Kökény Benő Ceglédberceli Cserszegi 
Fűszeres 2002, Hilltop Neszmélyi Tramini 1997, Szent Gaál Rt Szekszárdi Kadarka 1999, Bodegas 
Antonio Medina e Hijos Jaloco Ribera dél Guadiana Gran Reserva. 50% Cabemet Sauvignon, 35% 
Tempranillo, 15% Gamacha 1995, Keller Pincészet Hajós-Bajai Ambrózia Jégbor 2000.

Szeretettel várja az ínyenceket Cseh Gábor borászati igazgató, Ceremónia Bor- és 
Rendezvényház 6000 Kecskem ét Hoffman J. u. 6. 76/325-025 30/9438-905

ELETVONAL 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
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