
Tíz éve, hogy Dankó László Kalocsa-kecskeméti érsek megalapította a 
Széchenyivárosi Szent Család Plébániát, és megbízta Jávorka Lajost a 
plébánosi feladattal. A  plébániának máig helyet adó családi házat gyorsan 
kinövő közösség az ő vezetésével kezdte építeni azt az új templomot és kö
zösségi házat, amely jórészében már funkcionál, és a városrész egyre in
kább közismert és népszerű intézménye is, nemcsak a katolikus hívek szá
mára. Ebben múlhatatlanul személyesen is nagy szerepe volt Jávorka La
josnak, aki idén ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját. Mint a 
Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület alapító elnöke számtalan jó  is
merőst és barátot, tevékenysége révén jelentős elismerést szerzett ennek a 
civil közösségnek. így ezüstmiséje valóban közösségi esemény volt, 
amelynek rangját nem elsősorban a nagy nevű méltóságok meghívása és 
megjelenése, hanem sokkal inkább a barátok és a közösség együttléte ad
ta. Jelen volt viszont egyik kedves régi paptársa, a katolikus egyház körein 
kívül is jól ismert Tomka Ferenc atya Budapestről, akivel jó  másfél évti
zede a Békásmegyeri Közösségi Házat felépítették.

Erdei iskola VIPERA-HÁZ A minőség forradalmára
9. o ld a l 10 . o ld a l 13. o ld a l

Kivették a bevételt
K ecskem ét tudom ányosan el

készített bűntérképének „m u
ta tó it"  igazo lja  a szarkási 
W aldorf-iskola pech-szériá ja . 
Június harm adikára v irradóra 
ellopták az intézm ény épület
felújítására gyűjtött 135 ezer fo
rin to t - az idei jó tékonysági 
W aldorf-bál bevételét. A  tette
sek hatástalanították a riasztó- 
rendszert, betörték az ajtót és 
felfeszíte tték  az íróasztalt, 
am elyben a pénz volt. A z isko
lából sokáig m ég telefonálni 
sem  lehetett. Egy biztonság- 
technikai cég m ég a betörés 
napján ingyenesen szerelte fel a 
szarkási alternatív iskolát új, a 
korábbinál m odernebb riasztó
val. A tolvajok után nyom ozás 
indult.

A két évvel ezelőtti télen az 
in tézm énytől körü lbelü l 400 
ezer forint értékű földgázt lop
tak el. A  tolvajok a szom széd 
telek fáinak letárolása után egy
szerűen lecsapolták az iskola 
gáz tartá lyá t egy üzem anyag
szállító kocsi segítségével. Jóté
konysági vásárt kellett tartani, 
hogy fűteni tudjanak a W aldorf- 
iskolában.

Varga Károly

Erik a ropogós...

Június 13-án először választhatunk európai parlamenti képviselőket. A kampány viszony
lag csendesen folyt Kecskeméten, de azért itt is egymás sarkát taposták a pártpolitikusok, 
miniszterek és államtitkárok. Felvételünkön Kovács Kálmán, a hírközlési- és informatikai 
miniszter - kihasználva, hogy jelentősen csökkent az M5-ös útdíja - vasárnap reggel úgy 
gondolta, egy kis cseresznyéért leugrik a kecskeméti piacra...

Tiltakoztak a Ceglédi utat használók

__
Félpályás útlezárással tüntettek a Ceglédi úton mindazok, akik szerették volna fel

hívni az illetékesek figyelmét arra a lehetetlen közlekedési helyzetre, amely ugyan 
több pontját jellemzi a városnak, de a vasúti átjáró miatt tetézve talán itt okozza a 
legtöbb várakozást és a legnagyobb dugókat. A megjelent önkormányzati képvise
lők, Leviczky Cirill, Gavaldi István, Pászti András és az üzlete révén személye
sen is érintett Hetényi István, valamint Nyitray András országgyűlési képviselő 
a jogos tiltakozás mellett felszólalásukban a jelenlegi kormányzatot is okolták a 
tizenéve tervezett, de még mindig csak elképzelésekben létező északi elkerülő út 
hiányáért. Ezt a beállítást kicsit árnyalja, hogy a város „polgári kézben" lévő veze
tése a rendszerváltás óta sem tett ez ügyben, sem más hasonló helyzetű bevezető 
utak forgalmi gondjainak megoldása érdekében. Most hirtelen megtalálni vélték a 
fő felelősöket, csak nem tudni, hogy az-e a jobb taktika a gyors megoldás érdeké
ben, hogy most kormányzati ellenséget kiáltanak, miközben lehet, hogy eredmé
nyesebb lenne egy pártpolitikától mentes közös fellépés.

A Hősök NapjánInform ációs terminál a főiskolán
Csepeli György, az Inform atikai és 

H írközlési M inisztérium  politikai ál
lam titkára a K ecskem éti Főiskola rek
torával, Sztachó-Pekáry Istvánnal 
közösen jún ius 4-én átadta a m iniszté
rium  eM agyarország Program ja kere
tében telepített eM agyarország infor
m ációs term inált a főiskola Izsáki úti 
épületében.

A felsőoktatási intézm ényekben m ű
ködtetett term inálok - köztük a kecs

kem éti is - az eM agyarország P rog
ram  speciális p ilot-projektjének ré
szei, am elynek keretében az IHM  in
form ációs kioszkokat üzem eltet egyes 
felsőoktatási intézm ényekben, pálya
udvarokon és áruházakban. Az ingye
nesen használható term inálok elsődle
ges célja, hogy hozzáférést biztosítsa
nak a turisztikai és közlekedési, vala
m int a korm ányzati és önkorm ányzati 
közszolgálati inform ációkhoz.

A MoUynári emlékműnél (a színház 
mellett) az önkormányzat és a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület szervezésé
ben megemlékezést és koszorúzást tar
tottak a Hősök Napján. Dorogi Károly 
nyugállományú százados, az egyesület 
tagja mondott beszédet, amelyet ünnepi 
műsor követett A Köztemetőben, a re
formátus- és a Szentháromság temető
ben nyugvó katonák sírhelyénél is meg
emlékeztek az ünnepen hazáért életüket 
áldozó hős katonákról

TESTVÉRVÁROSUNKBAN, MAROSVÁSÁRHELYEN vasárnap helyhatósági 
választás volt Am i jó  hír: a városi tanácsban az egy fő s RM DSZ-es többség a végel
számolásnál talán kettőre is nőhet A  rossz hír: a Dórin Florea eddigi polgárm ester 
köré csoportosult erőkjelentős különbséggel ism ét őt választották m eg dr. Kelemen A t
tila ellenébeit Ennek az. eredménynek sok összetevője van, melynek értékelésére ta
lán olvasóink is kíváncsiak lesznek a későbbiekben.

Egy. dolgot biztosan leszögezhetünk: az ott élő, több m int hetvenezer magyar helyze
te a következő négy évben nem lesz könnyebb. Ezért felelősségünk, hogy sorsukat f i
gyelemmel kísérjük, és lehetőségeink szerint továbbra is segítsük

A srác, a csaj, meg a krapek
A zt mondja a srác a tévében, kissé szégyenlősen, hogy neki pénz kellene, m eg bu

li, zene, és persze egy csaj... A z nagyon kéne. A csaj a te gondod, válaszol neki a Párt, 
a többi a m i dolgunk, csak szavazz ránk, hogy képviselhessünk Európában.

Aztán jön  egy csaj, hogy ö szülni akar egy gyereket, de m ajd csak akkor, ha már 
érettnek tartja magát az anyaságra, és ha teherbe esik, ö maga dönthesse el, meg
tartja-e a gyereket, vagy sem. Ha tehernek érzi a kölköt, hát vetesse el - mondja a 
Párt, emellett síkra száll, csak szavazzon őrá a csaj.

A z események gyorsan peregnek, m ert rövidesen megjelenik egy pasi (vagy kra
pek?), s azt állítja, hogy a csaj az övé, és m ár a jövő  tavaszra gyereket akar (talán 
időközben megérett az anyaságra). Akkor viszont neki többet kell dolgoznia, m ert a 
csaja is sokba kerül, a gyerek m eg pláne, de ha nem csökkentik az adókat, hiába 
melózik. Légy nyugodt, m i m ajd csökkentjük, ha ránk szavazol - üzeni a P árt (Az 
ugyan rejtély, hogy ez milyen úton-módon sikerülhet neki, hiszen egy uniós man
dátum ilyesmire nem hatalmazza fe l)

Kampányidőben nem szívesen lennék egyeűen ötletgyártó helyében sem, m ert én 
ahhoz nagyon tudatlan vagyok, hogy a majdnem semmiből terjedelmes listát állít
sak össze, am int azt tette egy M ásik Párt - résziben önjelöh - zászlóhordozója, aki két 
énekre bontva dalolta el az ism ert vasárnapi rádióműsorban kedvenceinek dicsősé
ges cselekedeteit A z első énekbe foglalta az összes főutat és a bekötőutakat, melyek 
megépítése csakis az általa favorizált csapat heroikus erőfeszítéseinek köszönhető (a 
betömött kátyúk egyenkénti felsorolását a műsoridő kurtasága miatt mellőzni kény
szerült), m íg a kővetkező héten, a második énekben a kisebb-nagyobb épületeket 
vette számba, valamint a vakolásokat és a kerítésmeszeléseket (Személyesen csak 
aztfájlaltam , hogy míg a debrecenifőtérfelújítását a nagy tettek közé sorolta, addig 
a kecskemétiről szót sem ejtett. Vagy azért, m ert nem tudott róla, vagy m ert kedve
zőtlen politikai konstellációk alakultak ki a város egén - ki tudja.)

Szóval, hülye vagyok én ehhez H a éjt nappallá téve törném a fejem , akkor sem  
találnék ki olyat, hogy „csak együtt sikerülhet“ vagy hogy „összefogás és hit kellu, 
„nem elúszni, úszni kelli(, „Európában otthon vagyunk“. Na jó , talán ezeket még 
csak-csak kiizzadnám. Hanem hogy „a városok M agyarország motorjai“, akkor se 
ju tna eszembe, ha addig élnék, m int egy teknősbéka.

Hogy melyiket melyik párt agytrösztje ötölte ki, azt nem árulom el ehelyütt-legyen  
az elég, hogy mindegyik egyformán zseniális. Valamit mégis hiányolok. Sehol nem  
akadtam olyan jelmondatra, amely a munkához való jogot emlegette volna, pedig  
igazán ezzel lehetne nyerni Képzeljék el: ha valakinek van munkája, az pénzt is ke
res - többet, m int a segély. H a pénze van, építhet lakást, lehet gyereke, autója, egész
ségesen élhet, s még az emelkedő energiaárakat is elviseli H a pedig valakinek 
mégsincs munkája, perelhesse be az államot, vagy legalább a kormányt, m ert m it 
ér azt szajkózni, hogy „munka, otthon, biztonság“, ha megmarad a kívánság és az 
ígéret szintjén.

Ja, és kéne még egy igazi szakszervezet.. A z nagyon kéne...
L A



‘Xáifté*
Kecskeméten kampányoltak

Horn Gyula, volt miniszterelnök, az MSZP EU-s kampányának irányí
tója egész napos Bács-Kiskun megyei programon vett részt. Reggel a 
lajosmizsei piacon kezdődött a nap, majd nyugdíjas szerkezetek képvise
lőivel találkozott Kecskeméten, az MSZP irodán. Egy rövid sajtótájékoz- ■ 
tató után Kiskunfélegyháza, Kecel, majd Kiskunhalas voltak a következő 
állomások. A kecskeméti sajtóbeszélgetés a nemzeti kérdések fontosságát 
is hangsúlyozandó reagált Tőkés László egyik nyilatkozatára, amelyben a 
nagyváradi püspök azt mondta, hogy néhány helyen talán még egy román 
polgármester is jobb lenne, mint az RMDSZ jelöltje. Emellett kitért az au
tonómia kérdésben elfoglalt és a Polgári Szövetség által képviselt nézetek
re, amelyeket olyan törekvéseknek tart, amelyek ebben a formájukban árt

hatnak az erdélyi magyarságnak, Magyarországnak és 
Romániának is, így nem hagyhatók szó nélkül. Az eu
rópai csatlakozás folyamatában rossz hatással van 
ránk, hogy itthoni és velük szövetséges erdélyi politikai 
erők egyszerűen politikai játszmának tekintik ezt a kér
dést. Ilyen kérdésekben kellene egységes álláspontként 
a nemzeti egyetértés minimumát megteremteni.

A  választás tétjéről elmondta: a közös^urópai dönté
sek többsége a Parlamentben történik majd. Az EU- 
ban való részvételünk nemcsak egyszerűen pénzforrást 
jelent, hanem olyan fejlesztési programokban való 
részvétel lehetőségeit is kínálja, amely anyanyelvi és 
kulturális törekvésekhez is támogatást ad.

Kérdésekre válaszolva javítandónak tartja a kor
mányzati kommunikációt, hiszen például az elmúlt 

időszakban a mezőgazdaság itthon több támogatást kapott, mint bármikor eddig, ennek ellenére a mos
tani kormány kedvezményével vásárolt traktorokkal megy tüntetni a gazdák egy része. Iraki katonai je
lenlétünkkel összefüggésben az a véleménye, hogy most tartanunk kell magunkat a szerződésben fog
laltakhoz, de egyértelműen el kell ítélnünk a felszínre került kegyetlenkedéseket.

Kósáné Kovács Magda országgyűlési képvise
lő, az MSZP EU-s listájának egyik prominense. 
Kecskeméti programján látogatást tett a Margaré
ta Otthonban, majd az MSZP nyugdíjas tagozatá
val találkozott.

Az előbbi intézménynél EdI Erzsébet igazgató 
és munkatársai fogadták, és tájékoztatták az intéz
mény tevékenységéről, és azokról a pályázatokról, 
amelyeken részt vesznek. Az intézményben az ott 
lakóknak tartott fórumon, és a programba illesztett. 
sajtóbeszélgetésen a következő főbb témákról 
esett szó: Elsődleges fontosságúnak tartotta, hogy 
a hétszázharminckét fős Európai Parlamentben a 
huszonnégy magyar képviselő meg tudja majd 
mutatni a nemzeti minimumot. Az európai balol
dal a leszakadók állami és társadalmi segítését tűz
te ki célul, így a majdani magyar szocialista párti 
képviselők is ezt szeretnék erősíteni. A szociális 
hálóval ugyan nem vagyunk még elégedettek, de 
a csatlakozó országok közül nálunk legjobb az el
látó rendszer. Kevesen tudják, hogy ha felkészült
ségünket kihasználva megfelelő pályázatokat tu
dunk elnyerni, akkor szociális célokra napi egy- 
milliárd forintnyi összeget kaphatunk már a köz
vetlen közeljövőben az Uniótól. A munka világá
ról szólva elmondta, hogy a jogi szabályozásban 
nálunk már tíz éve elértük az európai színvonalat,

így létezik a társadalmi párbeszédnek számos in
tézménye, például az üzemi tanácsok is. Munka- 
nélküliség tekintetében néhány régi tagországnál 
is jobban állunk, viszont amiben rosszabbak va
gyunk, az az, hogy magas az alacsony képzettsé
gűek aránya. E tekintetben legrosszabb a helyzet 
Eszak-Kelet-Magyarországon és Dél-Baranyá- 
ban. Az európai uniós térségi programokkal pél
dául a szlovák-magyar határ mellett tudnánk javí
tani a helyzeten. A Margaréta Otthon lakóinak kö
rében elmondta, hogy az Európai Unióban az 
„öreg“ kifejezés már nem szalonképes, legfeljebb 
„az egy bizonyos korút“ használják. Ez is mutatja, 
hogy számtalan ügyben alapvető szemléletváltás
ra van szükség. Tehát ebben az életszakaszban is 
számtalan kapcsolatot kell éltetni, és a szellemi 
frissesség karbantartására minden nap kell tanulni 
valamit, csak másképp, mint a fiatalok. „Tessék fi
atalnak maradni, örülni, és akarni é ln i!“ - biztatta 
hallgatóságát Kósáné Kovács Magda. Úgy véli, 
hogy a legtöbb fontos mutatóban nyolc-tíz év 
múlva utolérhetjük az európai átlagot. Végezetül 
ilyen kérdésekre válaszolt, mint hogy milyen 
nyugdíjas kedvezmények léteznek az Unióban, 
napirenden van-e az önkormányzati idős otthonok 
privatizációja, illetve hogy Nyugaton milyen idős
ellátási formák léteznek.

Lendvai Ildikó, az
MSZP parlamenti frakció
vezetője, egész délutános 
látogatást tett Kecskemé
ten. Sajtótájékoztatója után 
részt vett az MSZP megyei 
választmányának ülésén, 
majd a Katona József 
Könyvtárban kulturális és 
közművelődési intézmé- 

W  nyék vezetőinek és munká
u l  ^  társainak tartott fórumot.
■  A  Maga is, mint eredendően

' m ^ H j l  kultúrpolitikus, az országon
| h k  .1 Mmmm belüli kulturális esélykü-

■  lönbségek csökkentésében
látja kitörésünk és fejlődé-

1 síink egyik legfontosabb
_______ m___________ _ J  mozgatómgóját. Míg a ma
gyar elit kultúra világszínvonalú, addig az átlagemberek kul
túrához való hozzáférésének adatai szerint az Észak-Ma- 
gyarországon élők lehetőségei négy-ötször kisebbek, mint 
Közép-Magyarországon. A változás egyik útja a kulturális 
igények felkeltése, amelyhez a kormányzat egyik lépése a 
múzeumok látogatásának ingyenessé tétele. Az Unióban - 
többek között az úgynevezett Liszabonni Nyilatkozat is célul

Draskovics Tibor pénzügyminiszter az Európa Napon látogatott 
városunkba. Első programja a Polár Stúdió Kfi.-nél tett látogatás 
volt, ahol a cég tulajdonos ügyvezetői Lévai Gábor, Róza Károly és 
Kiss Antal tájékoztatták a vendéget a cég fejlődéséről és munkájá
ról. Szécsi Gábor polgármesterrel folytatott megbeszélése után az 
UNIVER COOP Rt. Kecskeméti Konzervgyárába vezetett az útja, 
ahol Szarka Balázs elnök és Molitorisz Károly vezérigazgató mu
tatta be az üzemet a miniszternek. A  Ceremónia Bor- és Rendez
vényházban vállalkozói fórumot tartott. Bevezetőjében kifejtette, 
hogy a gazdaságpolitika középpontjában a foglalkoztatáspolitika 
áll. A  munkahelyek számának bővítését elsődlegesen a magánszfé
rában tudja elképzelni. A  közszolgálatban dolgozók létszámáról az 
az álláspontja, hogy mindenütt az intézmény-fenntartók döntsék el, 
hogy az egyes településeken milyen közszolgálati feladatok ellátá
sához milyen intézményrendszer, mennyi ember és pénz kell. Az 
autópálya-hálózat gerincének 2006-ig történő elkészítése továbbra

is változatlan kormányzati elképzelés. Az életszínvonal és a reálbé
rek emelését csak teljesítmény növeléssel tartja elképzelhetőnek. A 
nagy társadalmi reformok ciklus közepén történő beindításáról az a 
véleménye, hogy természetesen jobb lett volna hamarabb, de to
vább nem halogathatóak. A napirenden lévő egészségügyi reform
ról szólva ezt egy „véget nem érő történet“-nek nevezte, amelyre 
politikailag könnyű rájátszani. A világ minden országában gond 
van ma az egészségügyi ellátással, így az USA-ban és Angliában is. 
Míg az évi orvos-beteg találkozók világ átlaga tíz alkalom, addig ez 
nálunk most huszonöt! Az állampolgárokat érintő tervezett intéz
kedésekről elmondta, hogy az APEH  feladatként kapta, hogy 
vizsgálja meg, m ilyen, a bürokráciát csökkentő előírásokat 
lehetne bevezetni. A z adórendszer változtatásában a kam at
adó je lenleg  csak m int szakértői m unkaanyag szerepel, vi
szont erre vonatkozóan ilyen értelm ű rendelkezés van ér
vényben az előző (Fidesz) korm ányzat részéről.

A z SZÖ SZ városi szervezetének  
közgyűlésére érkezett K ecskem étre 
Fodor Gábor, a párt országos ügyvi
vője, parlam enti képviselő. Előtte saj
tótájékoztatót tartott, am elyen két fő 
kérdéssel foglalkozott.

Elsőként az európai uniós választá
sokkal összefüggésben  elm ondta, 
hogy m inden ötödik m agyar állam pol
gár a liberális értékek m ellett teszi le a 
voksát, ha m egkérdezik. Ezért úgy 
gondolják, hogy jó  esélyük van két 
EU-s képviselői hely elnyerésére jú n i
us 13rán. A választásoknak minden 
résztvevő párt szám ára a későbbiek
ben belpolitikai következm ényei is 
lesznek attól függően, hogy m ilyen 
arányban lesznek sikeresek vagy si
kertelenek. A z b iz tos, hogy az 
SZDSZ-es képviselők m ajd egy új 
speciális szem pontként a városok fej
lesztésének ügyét kiem elten fogják 
képviselni az Európai Parlam entben, 
hiszen a m ost bekerülő országok váro-

A  kormány vezető 
politikusai minden al
kalmat megragadnak 
arra, hogy az európai 
uniós választásokon 
való részvételre buz
dítsanak. Egy közigaz
gatási tanácskozás 
után az azon résztvevő 
Lamperth Mónika 
belügyminiszter a mű
velődési központ előtti 
téren az MSZP által 
szervezett kitelepülé
sen számos arra járó 
kecskemétivel is szóba 
elegyedett.

tűzi ki, hogy nemcsak az országok közötti, hanem az orszá
gokon belüli kulturális különbségek csökkentését is ösztö
nözni és támogatni kell. Mindez együtt értendő a saját nem
zeti identitás megőrzésével. Nálunk jelenleg a lakosság úgy
nevezett felső és alsó tíz százaléka közötti jövedelmi különb
ségek szélesebbek, mint más országokban. Elsődlegesen a 
leszakadó tíz százalékot kell jobban segítenünk, ezért változ
tatta meg a kormány a lakás- és családtámogatási rendszert. 
Hasonló elvek szerint történik majd a művelődés finanszíro
zásának átalakítása is. Nagyon kedvező jelenség viszont, 
hogy hazánkban négy és félmillió beiratkozott könyvtári ol
vasó van. Mindeközben jelen van az analfabétizmus is, en
nek felszámolásához az egyik út az iskolákban a cigány 
szegregáció megszüntetése. Az általános társadalmi kultúrá
hoz hozzátartozik a politikai kultúra is, amelyben viszont 
rosszul állunk. Éles vita és nagy hangerő másutt is tapasztal
ható, de nem vonják ilyen mértékben kétségbe a másik fél jó 
szándékát, mint nálunk. Példaként hozta Kövér László azon 
kijelentését, miszerint a mostani kormány „tudatos nemzet
romboló politikát44 folytat.

A  közelgő választásokról szólva úgy gondolja, hogy a 
Fideszt elsősorban belpolitikai célok vezetik a kampányban, 
továbbá hogy ez a két nagy párt mozgósítási versenye, hiszen 
szavazókat most egymástól, de az ingadozóktól sem nagyon 
lehet elcsábítani. Más országok hasonlójellegű választásain 
nem ritka az alacsony, 20-30 %-os választási részvétel. A  hu
szonnégy magyar képviselő jövőbeli együttműködését és 
eredményességét fontosnak tartja, amelyhez meg kell találni 
a vezető személyiségeket, hiszen nem lesz egy úgynevezett 
magyar frakció, mert a pártok képviselői saját pártfrakcióik
ban fejtik ki elsődleges tevékenységüket. A többek által jó 
példaként emlegetett Írországból átveendő gyakorlatként 
ösztönözné a társadalmi párbeszéd erősítését, és a belső kü
lönbségek gyors csökkentését. A  kormány eddigi működésé
ből mindenképpen vállalandó eredményként hozta fel, hogy 
ez a kormányzat volt az első, amely a társadalmi és területi 
különbségek csökkentését tűzte ki célul, és ezt következete
sen végre is hajtja.

sainak infrastruktúrája, fej
lettsége, városképe elm arad 
attól, am ilyenek a hasonló 
települések helyzete N yuga
ton. M ásik fontos ügyként 
jó részt saját törekvéseik si
kerekén t értékelte , hogy 
id én .lesz  utoljára kényszer 
sorozásos sorkatonai bevo
nulás, am elynek helyét az 
önkéntes hivatásos hadsereg 
veszi át. Hogy ez véglege
sen így m aradjon, ahhoz a 
köze ljövőben  A lkotm ány 
m ódosítást is kezdem ényez 
az SZDSZ, m elyhez szeret
né m egnyerni valam ennyi 
párt tám ogatását. K érdések
re elmondta, hogy nehéz a 
választási esélyeket m ost la
tolgatni, m ert ilyen típusú 
választás nálunk m ég nem 
volt, ez eltér a korábbiaktól, 

így a közvélem ény kutatási adatokkal 
nagyon óvatosan kell bánni. Szerinte a 
két nagy párt között m inim ális kü
lönbség lesz, és nagyon sajnálná, ha az 
M DF nem  nyerne képviselői helyet. A 
korm ányzatban résztvevő két párt ko
alíciós viszonyát norm álisnak és ren
dezettnek tartja, am elyben term észete
sen vannak olyan vitatém ák is, am e
lyekben soha nem  fognak egyezni 
(lásd például adócsökkentések vagy az 
állam  és az egyház viszonya), de ettől 
m ég lehet jó l együtt korm ányozni. A 
köztársasági elnök választásáról talán 
ősszel kezdődnek m ajd a kom olyabb 
po litikai konzultációk . A z SZD SZ 
szeretné, ha az ellenzéki szavazók 
többségének is elfogadható, a pártok
tól kellően távolságot tartani tudó, 
azokhoz közvetlenül nem  kötődő je 
löltet sikerülne találni. így  nem  tartják 
elképzelhetőnek , hogy akár Med- 
gyessy Péter, akár Kovács László je 
lölt lehetne.



Tíz éves jubileumát ünnepli a 
református általános iskola
A  Kecskeméti Református Kollégium múltja több mint négy év

századra nyúlik vissza. 1546-ból származik az első írásos feljegy
zés, ami említést tesz „Oskola utca“ létezéséről 1564-ben mar 
konkrét írásos dokumentum van a református iskoláról, ahol 
1570-ig elemi iskolai és alsó gimnáziumi évfolyamoknak, majd et
től kezdve 6 évfolyamos gimnáziumnak adott helyet a régi iskola- 
épület, egészen 1678-ig. Ekkor azonban a fatemplom és az iskola 
nagy része tűzvész áldozata lett A  pusztulás után kényszerűen 
megújították és kibővítették a reformátusok az iskola épületét A  
terjeszkedés nem ment akadály nélkül, az ellenreformáció szelle
me miatt az építkezés az 1700-as évek közepéig húzódott A  XIX. 
században a kecskemétiek nagyszabású iskolaépítési munkálatok
ba fogtak, s 1830-ban lerakták a mai Ókollégium alapjait A  XX. 
század elejére azonban már az Ókollégium is szűk lett Ezért a 
kecskeméti gyülekezet áldozatkészsége segítségével megépült az 
Újkollégium 1912-ben. A  háború alatt ez az új szárny katonai kór
házként működött 1946-ig. 1948-ban mindent államosítpttak. Az 
épületben 16 évig működött a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola. 1990. március 25-én a Presbitérium kimondta a reformá
tus iskola újraindítását és igényét az iskolai épületekre. 1990 őszén 
26 tanulóval újraindult a gimnázium, majd négy év múlva 43 ta
nulóval és négy pedagógussal az általános iskola is.

bán. Ez a gondolkodás kö
szön vissza azokban a gyak
ran előforduló esetekben is, 
amikor a diák más oktatási 
intézményből negyedik osz
tály után vagy már az alsó ta
gozat valamelyik osztályá
ból jelentkezik át a mi általá
nos iskolánkba.

Újjáindulásunk idején a refor
mátus gimnázium már négy év 
óta nagy sikerrel működött a vá
rosban - emlékezik vissza az in
dulás időszakára Hörcsök Imre 
igazgató. - M a is felelős, bölcs 
döntésnek tartjuk, hogy előbb a 
középiskolai érdeklődés kiszolgá
lására a gimnázium nyitotta meg 
a kapuit. Ennek megalapozása
ként, illetve az utánpótlás biztosí

tására döntött úgy a Presbitérium, hogy újraindítja az általá
nos iskolát is. Nagyon nehéz feltételekkel kezdtünk. Akkor 
még nem volt az épület az egyházközség tulajdonában, 
csak tárgyalások folytak erről. Az itt működő zeneiskolától 
kaptunk szükségmegoldásként két tantermet a délelőtti ta
nítások idejére, délután már a napközi az egyházközség ta
nácstermében volt. De a tárgyi hiányosságokat messze fe
lülmúlta a hit bátorsága, az elszántság, a jövőbe vetett re
mény! Legendás induló tanulói létszámunk az évek során 
megtízszereződött M a 541 tanulónk, s közel félszáz tanító, 
illetve tanárkollégánk van. Teljes kiépülés után most már a 
harmadik búcsúzó évfolyam ballagtatására készülünk. To
vábbra is nagy-nagy szeretettel várjuk iskolánkba a refor
mátus családok gyerekeit illetve mindazokét akik vállal
ják gyermekük református hitben való nevelését.

Vajon m iért örvend kezdettől töretlen, sőt felívelö népsze
rűségnek ez az egyházi iskola?

Valójában összetett, illetve sokszínű az a szándék, ami mi
att idekerülnek a tanulóink. Elsősorban természetesen a vá
rosban és környékén élő református családok gyermekei 
járnak hozzánk - több mint ötven diákunk távolabbi telepü
lésekről jár be, vállalva a napi több órás utazást is. Sokan 
egyszerűen a színvonalas képzést biztosító, jó  iskolát14 lát
ják bennünk, ezért választják gyermekük számára ezt az 
oktatási intézményt. Hozzáteszem, egyik induláskori alap- 
célkitűzésünk is ez volt Akkor már több mint húsz általá
nos iskola működött a városban. Kezdettől úgy indultunk, 
hogy ne egy legyünk a sokból, hanem lehetőleg a legjobbak 
egyike. Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy 
ezt a célt viszonylag rövid időn belül el is értük. Úgy gon
dolom, semmilyen tekintetben nem vallottunk szégyent, hi
szen - mint egyházi iskola - a színvonalas oktatás mellett a 
nevelés tekintetében is igyekszünk minél többet, mást nyúj
tani. Ennek érdekében szabhatunk, szabunk olyan szabá
lyokat, korlátokat is, melyek voltaképp az idetartozás kere
teit adják.

M egnevezhető konkrétabban is az a szándék, törekvés, 
am i szerint folyik az itt tanuló gyerekek személyiség-alakí
tása?

Minden dokumentumunkban, így a programunkban is 
megtalálható az a bibliai idézet, amelyre a nevelésünket 
építjük: „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.11 (Példabeszé
dek 22:6). Ez természetesen a felnőtt, a szülő, a pedagógus 
szemével neki leginkább megfelelő módot jelenti lehetőleg 
úgy, hogy az itt kapott értékek mentén a gyermek majd az 
egész életét így élhesse le. Iskolai nevelésünk elvei találkoz
nak a tíz évvel ezelőtti és a mai szülők vágyával, elképzelé
seivel is. Ezt erősíti az a tény, hogy még a mai fogyatkozó 
gyereklétszám mellett is három első osztályt tudunk ősszel 
indítani. Visszatérve az előbbi kérdésre, az sem utolsó 
szempont - amennyiben a református gimnáziumban való 
továbbtanulás szándéka már megfogalmazódott -, hogy a 
gyerek már eleve itt kezdjen a kollégium általános iskolájá-

Mennyiben vannak előnyösebb helyzetben a 
felvételi szempontjából az idejáró gyerekek?

Köztudottan két évfolyamon lehet átlépni a 
gimnáziumunkba: a hatodik, illetve a nyolcadik 
osztály elvégzése után. Megállapodásunk szerint 
az itt továbbtanulni szándékozó diákok közül az 
arra legérdemesebb 15-20 tanulót az általános is
kola tantestülete maga javasolja a testvérintéz
ménybe, de a szabad iskolaválasztás jogán, felvé
teli útján a többiek számára is nyitott ez a lehető
ség. Úgy az elvárások, mind pedig a töretlen átál
lás szempontjából határozott előnyt jelent, hogy 
színvonalában, szellemiségében összehangolt 
módon működik az általános iskola és a gimnázi
um. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 8. osztályt 
végzett tanulóink körülbelül fele gimnáziumok
ba kerül - a többség természetesen saját gimnázi
umunkban folytatja középiskolai tanulmányait -, 
a többiek pedig szakközépiskolákban, néhányan 
szakiskolákban tanulnak tovább. A  város középis
kolái mellett más városokban is szívesen fogadják 
tanulóinkat, például a szintén neves, nagy múltú 
Nagykőrösi Református Gimnáziumban, illetve 
Kiskunfélegyházán, de a speciális szakágakat vá
lasztók az ország legkülönbözőbb iskoláiba éppily sikerrel 
kapnak helyet - idén például a fővárosba is kerül katonai 
szakképzésre végzős tanulónk.

A református általános iskola városi szinten is igen elő
kelő helyet foglal el, sőt rangos helyezéseket érnek el a te
rületi, illetve országos versenyeken. M ennyire tudatos tö
rekvés az, hogy a világi iskolák mezőnyében is élenjáró ta
nulókat képezzenek?

Szinte mindannyian, akik itt tanítunk, korábban más isko
lákban is szereztünk pedagógiai tapasztalatot. Ez egyrészt 
felveti annak természetes igényét, hogy ne szigetelődjünk el 
a város más iskoláitól, másrészt óhatatlanul összehasonlítá
si alapot ad, továbbgondolkodásra késztet. Máig szoros 
kapcsolatot tartunk a város többi oktatási intézményével, 
igazgatókkal, szakos kollégákkal, s többek között e kapcso
latoknak is köszönhető, hogy részt veszünk a város és a vi
lági iskolák által meghirdetett versenyeken. Természetesen 
többlet az, hogy a máshol is kiválónak minősített reformá
tus iskolák közötti tanulmányi versenyeken is alkalmunk 
van tanulóink felkészültségét, tudásszintjét megmérettetni, 
így - ha szabad így fogalmazni - két körben is próbára tehe
ti magát a nálunk tanuló kisdiák, és mi magunk is hiteles ké
pet kaphatunk arról, hogy az itt végzett oktatómunka - több
féle összevetésben - milyen eredményességgel jár. .

A z eredményességhez néhány példa: a Bányai Júlia 
Gimnázium Matematika pontszerző versenyének 3., 4., 5. 
helyezését „refis“ diák vitte haza. A  Zrínyi Ilona Országos 
M atematika Verseny megyei fordulóján egyéniben és csa
patban 1-7 helyezettjük volt, ott, ahová a negyven közé va
ló bejutás is óriási érdemnek számít, m int ahogy a sakk
ban is szinte verhetetlennek bizonyulnak a református is
kolába járó  fiúk. Jelenti ez a hagyományosan erős reál 
vonal továbbélését?

Képzésünkben éppily fontossággal bír a humán művelt
ség átadása is, bizonyítja ezt az anyanyelvi és idegen nyel
vi versenyeken való kiváló szereplésünk, s bár az országos 
eredmények még folyamatosan születnek, máris jó  híreink 
vannak például a történelemverseny országos döntőjéről. 
Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk a sportra való neve
lést, bár ehhez belvárosi iskola lévén nem túl jók a feltétele
ink. Ezért is örülünk különösen floorball csapataink és 
úszóink rangos helyezéseinek. Nagy előrelépést jelent majd 
ebben a tekintetben is az ősszel átadásra kerülő iskolai uszo
da. Végül, de nem utolsósorban szólnom kell az iskolánk
ban folyó művészeti nevelésről is. Kezdettől törekedtünk 
arra, hogy tanulóink széles körű érdeklődésének kielégítése 
„házon belüT megoldható legyen. így például indulásunk 
második évétől működik nálunk az M. Bodon Pál zeneis
kola kihelyezett tagozata. Folyamatosan van rajz, kerámia, 
tűzzománc és még sok más kézműves és egyéb szakkör is.

*M it üzen az újjáéledő, s immár tíz éve szép sikerrel mű
ködő egyházi iskola a láthatóan elüzJeáesedő, kapkodó, 
rohanó világnak?

Reményik Sándor versével szólva: „Ti nem akartok sem
mi rosszat,/ Isten a tanútok reá /.. .nagyapáink, 
nagyanyáink,/ Szemükbe biztatás vagy vád:/ Ne hagyjátok 
a templomot/ A templomot s az iskolát!11

Akorzikai cipők
Rózsika pontosan negyvenöt eszten

deig tanított tanyasi iskolában.
- Ne mondd azt, hogy pedagógus va

gyok! - súgta, többször is, - mondd: ta
nító. A pedagógus különböző intézmé
nyekben taníthat, nevelhet, igazgathat, 
szervezhet. A tanító, az más. Arra leg
többen gyermekkorunk óta készülünk, 
életreszóló hivatásnak tekintjük, ha 
meg tanyán végeztük a munkánkat, ak
kor közelről láttuk a nehézéletűek 
gondját-baját.

- Rózsikám, megérte? *
- Ezen nem is gondolkoztam. Tettem 

a dolgom, és kész. A  háború után kezd
tem, és kilencvenben, amikor meg
szűnt az iskola, nyugdíjba mentem én 
is. Az épületet, a Klébi-iskolát eladták, 
most egy kis hűtőház lett.

Én meg bementem a városba a gyere
keim után. A  közelükbe lakom, panel
ba, de van nagy erkélyem, és az nekem 
a kert... de legalább a pótlék.

- Boldog élete volt?
- Azt tehettem, amit szerettem, tiszta- 

szívű, dolgos emberek között élhettem. 
Felneveltem a két gyerekemet, csak a 
társam ment el hamar. Sokáig nem tud
tam beletörődni, de amikor a gyereke
im elindultak a saját útjukon, az egyik 
prepa-társam utazni hívott. Nehezen 
mentem. Azután csak rábeszélt, az Ad
riára, a hétnapos tengerparti útra.

Nem  restellem bevallani: élveztem 
minden percét. És azután minden kora 
nyáron útra kelünk, ilyen korombeli ti
nik, mert így csúfoljuk magunkat, vala
hová. Ahova a megspórolt pénzünk 
elég. Mert a nagy-útravalót m ár mind
annyian borítékba raktuk...

- És most merre járt?
- Ki nem találod, az biztos! Csak any- 

nyit m ondok, hogy közelebb m int 
Franciaország, és egy nagyon híres 
francia született ott...!

- Hát, persze, Korzika ez a hely, 
ugye, Rózsikám! És nem vonattal 
mentek, hanem hajóval, vagy repü
lőgéppel?

- Hajóval. Mari barátnőm húsz te
kercs filmet kattogtatott el, négyen ad
tuk össze az árát. most meg nézegetjük 
a szép képeket, és nagyokat nevetünk. 
Hogy másztuk a hegyeket, néztük az 
olívaolaj termelő gazdaságokat, a ne
künk tartott táncbemutatókat. Nagyon 
kedves emberek élnek ott, ha meghall
ják, hogy nem  olaszul vagy franciául 
beszélsz, csaknem megölelnek. Szép 
szállásunk volt a fővárosban, 
Ajaccióban, és onnan jártunk kirándul
ni. M ég a tengerben is fürödtünk, csak 
nekem a víz még hideg volt.

- És mit hozott az itthoniaknak, 
mert biztosan hozott...

- Hallod, ez egy cifra história. Eta ba
rátnőm fedezte fel a városnézés során, 
hogy olcsó és gyönyörű cipőt lehet 
kapni. Mondom, elképesztően olcsón. 
Ide-oda számoltunk, és egy pár nem ér
te el a kétszáz forintot. Megkérdeztem 
az idegenvezetőt, hogy mi a turpisság 
ebben. Nevetett. Ezt felfedezi minden 
turista, - mondta, - és megpakolják ve
le a táskáikat. Hogy milyen ez a cipő? 
Gyönyörűen kidolgozott, tiszta kézi
munkával készült a felső rész, a talp 
meg papírvékony. Mert a helyi szokás 
szerint ez a ravatalozó-cipő. Az utolsó 
útra való, nem járkálásra szánt. Jönnek 
viszont a turisták, megveszik, otthon 
talpat tetetnek rá, és m ég m indig 
negyedáron van egy különlegesen szép 
cipőjük.

- Sose hallottam ilyen cipőről...
- Mi se, de azért vettünk belőle, mert 

a kísérőnk négy boltba is elvitt, hogy 
válogassunk. Én vettem a legkeveseb
bet, öt párat. Itthon mindenki válasz
tott, én meg talpaltatom, rendre, mert 
úgy illik átadni, hogy hordani is lehes
sen.

- Jó vétel volt?
Nagyon megérte ez a korzikai cipő'. 

Tavaly Olaszországból tésztanyújtó gé
pet hoztam. Aztán elkezdtem használ
ni, minden gyerekemnek, magamnak, 
barátnőimnek gyártottam a tésztát. De 
ez az ügyes masina, akár egy bérház
nak is elég metéltet gyártana napok 
alatt, hát ritkán veszem elő. Nem így 
lesz a korzikai cipőmet. Olyan büszkén 
járkálok benne, mint hajdanán, amikor 
képzősként egy spanglis fekete lakkci
pőt spóroltam össze magamnak. A 
íakkcipőt ritkán vettem fel, kíméltem, 
meg sütötte is a lábam. Ez igen kényel
mes, puha, dicsekszem is vele: ezt hoz
tam Korzikáról...

sel
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“KjSft&i
Az elmaradt 

riport
A meghívás szíves volt és egyértelmű: 

nézzem meg, hogy mire képes a szorga
lom, az élniakarás és a szakmaszeretet 
Tolmácsolója ötvenhez közeli férfi volt, 
m aga is agrár-szakember, ám  az imitáció 
apjához szólt

I  1

- És miért nem hív? - kérdeztem - Megle
het nem is lát szívesen.

- Mert nagyon szerény, visszahúzódó típu
sú ember! De amit most alkotott, az nagy
szerű. Példamutató, büszkék rá az unokái, az 
én gyerekeim. Ha meg benne lesz az újság
ban, már mit tud csinálni? Csak örülhet ne
ki, hogy ennyire becsüli mindenki a munká
ját!‘ fjl

Vonakodtam, de a szerény ember rokonsá
gának tagjai is kapacitáltak, hogy tényleg 
nagyszerű, amit csinál. Legyőzött a kíván
csiságom, elmentem a városközeli birtokra.

- Ez volt a család gyümölcsöse - mutatott 
körbe az öregúr, - kárpótlási jegyért mindent 
visszavásároltam!

- Az egész hajdani birtokot? - faggattam.
- Jóval többet. Csaknem háromszorosát si

került megszerezni, persze, ügyesen vettem 
a területet, jegyért is meg hitelbe is, szeren
csére mindent elég olcsón...

- Névérték alatti áron?p
- Gyakran pár liter borért is vettem kárpót

lásit... de ez nem érdekes! A  birtok újtelepí- 
tésű szőlősorai nyílegyenesen vezettek a 
meggyes felé, minden harsogó zöld, gyom
mentes, frissenkapált, szemre is szép, rende
zett volt.

- Lesz itt munka szüret idején - tűnődtem,
- meg kell majd egy nagyobb pince, |  
százhektószámra tárolhatja a bort...

- No, azt nem - keményedéit meg az öreg
ember, - borral nem bajoskodom, ez itt majd' 
mind csemegeszőlő, korai meg kései, ami
kor a legjobb az ára... Azután már csak a 
pénzzel van gond, a borral nem.

- Kiváló ötlet - dicsértem, - végre akad aki 
azokra is gondol, akik minden ősszel szőlő
ként fogyasztják el éves boradagjukat.

- Merthogy maga is ilyen? - érdeklődött. 
Igaza van. Aki nem iszik, az pénzt spórol, 1 
vehet rajta egy darab földet. Az újtelepítésű 
négyhektámyi málnást is megnéztük. Még 
nem volt rajta sok látnivaló, ám a tábla végé
ben egy ütött-kopotf félig földberogyott 
házból hárman jöttek elő, két sovány nő 
meg egy férfi. Kérdően néztek az öregem
berre, aki nemet intett a fejével.

- Ok telepítik a málnást? - fordultam a fér
fihez

- Napszámosok. Én adok a szájukba ke
nyeret! Örülnek, hogy itt lehetnek nálam, 
mert pénzt kapnak, ebédet, meg lakást. Spó
rolhatnak. Azután meg mennek haza, télre 
nem maradnak itt nálam. Az sokba lenne ne
kem.

- Hány órát dolgoznak naponta?
A kérdésre csattant a válasz, hadd érezzem, 

nem illik kíváncsiskodni. - A mezőgazda
ságban nem nyolc órát, az biztos! Ez sze
zonmunka, télen majd pihennek eleget. Lát- % 
háttá, hogy nem is akarnak beszélni senki
vel, magával sem...

- Meglehet, nem is tudnak magyarul be
szélni...

- Meglehet! Minek beszélni, ha dolgozni 
kell. Déltájt kapják az ebédet, keveset vonok 
le érte a bérükből. És meleg az ételük.

- Megmondaná hogy mennyi a  napszám 
magánál?

Kétezer a napszámosoké, és kétezer-öt
száz az előmunkásoké. Mondom, örülnek, 
hogy ennyit kereshetnek. De maga a nap
számomról ír majd cikket vagy a birtokom
ról? A fiam azt ígérte, rólam, meg a birtokról 
lesz szó. Nem a... nem a kapafogatokról, 
akik megszedik magukat nálam!

A riport nem készült el, a „kapafor- 
gatókkal“ meg nem tudtam  beszélni, pe
dig visszaosontam hozzájuk. Lehet, nem 
értették am it kérdezek, de az is lehet, 
hogy tilos volt válaszolniuk. Csak néztek 
rám , m érhetetlen szomorúsággal, és 
mentek vissza a háznak nem nevezhető' 
zsák-ajtajú tenyérnyi ablakos odúba. Ha 
szezonmunkásokról hallok, tévében, rá
dióban, rá juk  gondolok. Akik gyümöl
csöst telepítettek a homokon, és delente 
még meleg ételt is kapnak...

sel

Ifj ú alkotók szemléj e Nagy utazás

Sok éves hagyo
mány, hogy az Erdei 
Ferenc Művelődési 
Központ és Művészeti 
Iskola Kecskeméti Pa
letta címmel városi 
gyermek-, ifjúsági-, 
képző- és iparművé
szeti kiállítást szervez. 
Idén húsz általános- és 
középiskola, valamint 
intézmény művészeti 
csoportjainak, műhe
lyeinek munkáit állí
tották kL Kriskó Já
nos főiskolai docens 
megnyitójában mél
tatta a fiatalok műve
it, és a segítő pedagó
gusok, művésztaná
rok színvonalas felké
szítő munkáját

A barázdától az EU piacig
„Barázdától az EU piacig44 címmel szakmai fórumot 

tartott az MSZP megyei Agrártagozata és a Párbeszéd 
2000 egyesület A párbeszéd vendégei voltak: Pásztohy 
András országgyűlési képviselő (MSZP), a mezőgazda- 
sági bizottság tagja, az MSZP országos agrár és vidék
politikái tagozatának alelnöke, az MSZP agrár és vidék
politikai ügyvivője, Tabajdi Csaba országgyűlési képvi
selő (MSZP) az MSZP EU parlamenti képviselőjelöltje, 
Harangozó Gábor az MSZP agrár és vidékpolitikai ta
gozat elnökségi tagja, az MSZP EU parlamenti képvise
lőjelöltje.

A fórumon gazdálkodók, társas-vállalko
zások vezetői, agrár érdekképviseletek, ter
melői-integrátori csoportok vezetői, agrár 
és vidékpolitikai szakemberek vettek részt 
Ajelenlévők szakmai felkészültsége lehető
vé tette, hogy frázisoktól és kampányfogá
soktól mentes - néha éles - szakmai konzul
táció alakuljon ki.

Pásztohy András elsősorban az agrárirá
nyítás és kormányzat eddigi tevékenységét 
elemezte. Megállapította, hogy jelentős 
munkával igen nagy feladatot végzett el a 
kormány, de 15 év hiányosságait nem lehet 
két év munkájával bepótolni. Annak ellené
re, hogy az ágazat versenyképességét nem 
sikerült a kellő szintre hozni több bíztató jel 
mutat arra, hogy az agrárágazatban megin
dult a fejlesztés. 2003-ban több mint 200 
milliárd forint beruházás valósult meg az 
agráriumban, amelynek túlnyomó része 
gép-beruházás volt

Harangozó Gábor először bemutatko
zott Mint fiatal agrárközgazdász korán le
hetőséget kapott arra, hogy részt vegyen a 
brüsszeli adminisztráció munkájában. A na
pi gyakorlatban ismeri az érdekérvényesítés 
csínját-bínját. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy bár a magyar és uniós intézményrend
szerek alapvető kapcsolatrendszere kiala
kult, még nagyon sok probléma vár megol
dásra. Külön kiemelte, hogy a hazai állatte
nyésztés és a növény, termesztés egyensú

lya megbomlott, új 
struktúra van kialaku
lóban, amely miatt az 
állattenyésztés egyes 
ágazatai igen nehéz 
helyzetbe kerülhetnek 

Tabajdi Csabát a 
résztvevők közül szin
te mindenki ismerte. A 
képviselő hangsúlyoz
ta a vidék fontosságát 
Az EU költségvetés
ében több mint 60%-ot 

tesz ki az agrár és vidékfejlesztési támoga
tások összege. A  vidéken élők teszik ki a 
magyar lakosság döntő többségét Helyte
len az az MSZP-én belül is elhangzott kije
lentés, hogy csak a fővárosra és a nagyvá
rosokra kell koncentrálni a mindenkori sza
vazatok érdekében.

A  kialakult közvetlen és kötetlen beszél
getésben számos észrevétel, kritika, egyet
értés és éles ellentmondás fogalmazódott 
meg. A  többórás konzultáció témái közül 
csak érintőlegesen az alábbiakat emeljük ki.

Szövetkezeti üzletrészek értékesítését úgy 
kell megoldani, hogy az ne eredményezze a 
befektetési jegytulajdonosok túlhatalmát

A szövetkezeti törvény megalkotása indo
kolatlanul elhúzódik. Versenytársaink in
tegrált vagy szövetkezeti rendszerekben 
dolgoznak. A magányos termelőknek sem
mi esélyük nincs. Félő, hogy az előítéletek 
miatt súlyos veszteségek énk azokat, akik 
későn ismerik fel a szövetkezés szükséges
ségét Igen nagy hiba volt, hogy pont az 
EU-s felkészülés időszakában alakítottuk át 
falugazdász rendszert A  kamarai „falu
gazdász" szervezet, különböző okok miatt 
nem tudott érdemi munkát végezni, sem a 
felkészítésben, sem a szaktanácsadásban, 
sem a regisztrációs, adminisztratív munká
ban. Az itt dolgozók sokáig teljes létbizony
talanságban végezték munkájukat Sajnos 
az FVM vezetése még nem elemezte a

rossz döntés hatásait és nem változtatott a 
kialakult helyzeten. Még jelenleg is ugyan
azon a területen hasonló átfedett feladatokat 
végeznek az FVM falugazdászai, a kama
rai szaktanácsadók, a vidékfejlesztési me
nedzserek és a kistérségi megbízottak.

Az agrárkerekasztal tárgyalások remé
nyeink szerint pártoktól és politikától men
tesen kialakítják a középtávú agrárprogra
mot. A társadalom megítélése az agrárirá
nyításról sokkal rosszabb, mint a valóság. 
Ezen változtatni kell. (Tabajdi szerint az 
osztrák paraszt azért vesz egy számmal ki
sebb cipőt a gyerekének, hogy korán meg
tanuljon sími.)

A  természetvédelem és a Kiskunsági 
Nemzeti Park tevékenységét sokan kritizál
ták (jelenleg miniszteri vizsgálat folyik a 
KNP-ben). Elfogadhatatlan, hogy saját 
földjeink művelésében - mindenféle térítés 
nélkül - természetvédelmi okokra hivatkoz
va korlátozzák a gazdálkodókat A homok
hátsági célprogram ürügyén már több száz 
millió forintot költöttünk el, de még egyet
len kapavágás sem történt A konkrét mun
kálatokat mielőbb el kell kezdeni.

Az alacsony jövedelmezőség miatt az ag
rárvállalkozások terhét csökkenteni kell. Az 
FVM központi apparátusa nagyobb, mint 
az Orbán kormány alatt, annak ellenére, 
hogy onnan töltötték fel az MHV személyi 
állományának jelentős részét Az FVM fel
adatai és hatásköre az EU-s tagságunkkal 
jelentősen csökkent, így ilyen nagy létszám 
fenntartása indokolatlan.

A fenti témák sokszínűségéből látszik, 
hogy a „párbeszéd" igen széleskörű volt A 
résztvevők és a vendégek igen hasznosnak 
és követendőnek minősítették a kölcsönös 
információcserét

Az MSZP kecskeméti agrár és vidékpoli
tikai tagozata az év második felében is rend
szeresen szervez ágazati konzultációkat 
amelyre minden érdeklődőt várnak.

(-)

Utazás Európában...
Teljesen átlagos hétköznap, a sok szélsőség között egy kelle

mes, tavaszias délelőtt, még az aznapi robbantásos merénylet
ről sem érkezett hír, az intercity vonat pontosan indul és menet
rendszerűen érkezik A Nyugati Pályaudvaron fia ta l házaspár 
száll a 21-es, Kecskemétre igyekvőkkel teli kocsiba: három gye
rek két hátizsák kézitáska, babakocsi, apróbb szatyrok csoma
gok Hosszas helyezkedés, közben a társaságukhoz tartozók is 
megtalálják a helyüket. Kirakodás, felrakodás, gyermek-elhe
lyezés, rágcsálnivaló, innivaló, s  mire mindez elrendeződik el
indulunk Egy gyerek kézbe, másik gyerek kézen fogva, követ
keznek a látnivalók: állatkert, apuka volt munkahelye, anyuka 
volt iskolája, nevezetes épületek városrészek s végre a repülők 
Út közben még volt nyuszika és őzike, de addigra már minden

ki leült, ki ölbe, ki ülőhelyre, s  megkezdődött a társalgás a velük 
együtt utazókkal. Ez utóbbi angolul az anyuka, franciául az apu
ka részéről. Igen választékos és intelligens hangnem, sokféle, 
leginkább hétköznapi téma: gyermeknevelés, táplálkozás, idős 
szülők ellátása stb. A három gyermek közben magyarul kérde
zősködött, s ha nem kellő udvariassággal tette, a szülők türelme
sen javítgatták a nyelvhelyességi hibákat, mindig megindokol
va, hogy m it miért és hogyan kell szépen és helyesen mondani. 
S  hogy nyomatékot is adjanak mindennek az öt percenként ese
dékes „valamit elő kell venni a hátizsákból“ helyzetgyakorlat 
során előkerült a magyar nyelvű mesekönyv, melyből a két idő
sebb fiú  figyelmesen hallgatta az izgalmas történetet, anyuka 
pedig gyermekdalokat énekelt a kislánynak Történt mindez 
Magyarországon, alig néhány nappal az E U  csatlakozás előtt, 
s máris úgy, mintha megérkeztünk volna...

varga

A kik mesélnek, teherfuvarozók A 
helyszínek fiktívek, csak az arányok 
érzékeltetésére szolgálnak Egyéb
ként bárhol, bárm i előfordulhat

1. MEGY A BÚZA VÁNDORÚTRA 
A zí mondja a főnök a m últ héten: 

Jani, pakold m eg a pótkocsist, aztán 
irány Nyíregyháza. Én egy percig se  
vitatkoztam, az a jó , ha van fuvar.

Fölrakattam  a búzát, aztán Kecs
kemétről, az ország közepéről irány 
a keleti vég. M ár elm últ délután 
négy, m ire odaértem. A z átvevőhely 
zárva Na, mindegy, aludtam regge
lig  a fülkében, aztán m indjárt nyi
táskor beálltam a szállítmánnyal, 
hadd szabaduljak tőle m inél hama
rabb. Odaadom a szállítólevelet, 
m eg mindent, am i ilyenkor kell 
Forgatják, nézegetik, pecsételik, vis
szaadják H ogy ne rakjam le, vi
gyem  egyenest Szombathelyre. Va
kartam egyet a fejem en, de nem vi
tatkoztam, az a jó , ha van fuvar.

N yíregyházáról korán reggel in
dultam, így m ég záróra előtt Szom 
bathelyre értem. Á llok a rámpára, 
hogy m ajd kibillentem a rakom ányt 
Kérik a papírt, forgatják, stem plizik  
Aztán jön  az utasítás: a búza m arad 
a kocsin, vigyem el Győrbe. Vitat
kozni nincs értelme, m eg az a jó , ha 
van fuvar, de azért egy kicsit m ár 
kezdtem ideges lenni 

Persze Győrbe m ár nem értem oda 
zárás előtt, m egint a kocsiban éjsza
káztam. R eggel aztán beálltam a ga
bonával, és m ár nagyon remény
kedtem, hogy itt véget ér hosszú uta
zásom, m ég m ielőtt rám ragasztják a 
„bolygó hollandi" je lző t 

Papírok, pecsétek  fejcsóválgatás, 
m ajd az ukáz: ne pakoljam  le, vi
gyem  egyenest Kecskemétre. E lfoj
tottam magamban egy cikornyás 
káromkodást, végül is az a jó , ha 
van fuvar. H azagurultunk, én és a 
búza.

Otthon aztán - fu rdalt a kíváncsi
ság - odaadtam a főnök elé, hogy tu- 
dott-e ő  előre erről a körbeutaztatás
ról, m ert ha igen, untig elég lett vol
na beülni egy személykocsiba, s av
val végigjárni a pecsételő helyeket 

Tudod, m it m ondott a főnököm ?  
H ogy fogjam  be a pofám , örü ljek  
hogy van fuvar.

Pofám befogtam, s kezdtem érteni, 
hogy m itől drága a kenyér.

2. REPÜL A N EH ÉZ KŐ  
A cím nem pontos, m ert a kő nem  

repült, ellenben ugyanúgy sokat 
utazott, m int a fen tebbi búza. Fuva
rozónk viszon t m ajdnem  repült, 
m ert egyszer nem tartotta m agát 
„szabályokhoz

Akkoriban a nagy útépítésnél dol
goztam , sokadm agam m al hordtam  
a követ az alaphoz - mondja a másik 
sofőr. E leve m egm ondták, hogy 
honnan szállíthatunk Nem akarok 
m ost ezzel politizálni, de tény, hogy 
a bánya, ahonnan a követ hordhat
tu k  egy ism ert em ber apjának a tu
lajdonában vo lt M eg van m ég m ost 
is.

Szóval, onnan kellett hordanunk 
A távolság volt vagy három száz kilo
m éter oda-vissza. H ónap elején ide
adtak úgy egym illiót készpénzben, 
ebből fizettem  a helyszínen a kőért, 
m ert csak kópét fogadtak el, azí se 
utólag, hanem azonnal 

M indenki tudta, hogy harmad-ak
kora távolságban is van egy bánya, 
ugyanolyan kővel, dehát az tabu 
volt Na, én gondoltam  egyet elvit
tem onnan egy fu va rt Spóroltam  
kétszáz kilom étert Pénzben ugyan 
nem jártam  sokkal jobban, m ert a 
fuvarlevélen rajta van minden, vi
szon t gondoltam , hogy legalább  
többször fordulhatok egy nap. M eg 
h á t elvileg az építtető is jobban jön  
ki -gondoltam  én.

Nem nagyon m éltányolták a parti
zánakcióm at A  szám láról rögtön ki
derült minden, a főnök pedig közöl
te, hogy m ég egy ilyen „ félrelépés", 
s aztán onnan hordom a követ, 
ahonnan akarom, de nem ide.

H á t okos enged... Hordtam én is, 
ahonnan szabad volt Viszont azóta 
sejtem, m itől olyan drága az útépí
tés.

L .A .



z a b a d s á g ,  te szül j  
n e k e m r e n d e t “

Annyi mindent, s gyakran oly leegyszerűsített dolgokat is lehet hallani manap
ság arról, hogy mit is jelent számunkra, a helyi társadalom, Kecskemét, a Kiskun
ság, hazánk és a magyar nemzet számára az Európai Unióhoz való csatlakozás. 
Mert végső soron tudományunkat, művészetünket, irodalmunkat, zenénket, az
az kultúránkat illetően, sőt gazdasági, baráti kapcsolatainkat tekintve is európa
iak voltunk mi szerencsére akkor is, amikor még nem voltunk az Európai Unió 
szervezetének tagjai. S nagyon remélem, hogy nem esünk abba a magyar hibá
ba, hogy még ennél is európaiabbak akarunk lenni a csatlakozás napja után.

Nincs itt másról szó, minthogy az évezredes háborúságok után európai nemze
tei közös szervezetet igyekeznek működtetni, hogy béke legyen, hogy közös ügye
ink vitéle segíthessen az európai állampolgárok boldogulásában, hogy a vén Eu
rópa, mint földrész, jobban megállhassa a helyét a globális világversenyben.

Nincs itt másról szó, ebben az egész csatlakozási folyamatban, mint arról, hogy 
hogyan leszünk képesek megfelelni önmagunk elvárásainak. Hogy biztosak va
gyunk-e abban, hogy gyermekeink, unokáink számára, itt az Alföldön, a hírős vá
rosban és környékén jobb jövő adatik? Hiszen már az 1849-es debreceni trón
fosztó országgyűlés deklarálta, hogy mi a független és szabad európai népek csa
ládjába akarunk tartozni. Ennyi, mondhatnánk a legegyszerűbben. Ha felelősen 
gondolkodunk, mint alkotó értelmiségiek, akkor most nem befejeződött valami, 
hanem elkezdődik.

Területi kutatóként el kell mondanom: sajnos gyakran keverednek nálunk ösz- 
sze a globális és lokális területi fogalmak. A kisebb térség, a megye, a település, 
ahol élünk, helyi értékrendeken, kulturális tradíciókon alapul Valós közösségein
ket természetszerűen áthatják az érzelmek, a helyi kötődések, ösztönösen és he
lyesen stabilitást, saját „kis politikát** igényelünk magunknak.

Ugyanakkor a globális kihívások, s innen nézve részben persze az európaiak is 
azok, az univerzális multikulturalitásra építenek, közösségeik csak alkalmiak, 
vagy mondhatnánk virtuálisnak is azokat, rideg, formalizált szabályok mentén 
működnek, állandóak a változások, s a politika is e szinten már más szabályok 
szerint működik.

Tisztán kell látnunk és értékelnünk e nagyon fontos különbségeket, mert ha tér
ben és időben összekeverjük azokat, akkor aligha bízhatunk a sikerben. A most 
nyíló nagyobb játéktéren csak akkor lehetünk sikeresek, ha a magunk kisebb te
rületén, s annak a meghatározó szabályai szerint sikeresen cselekszünk.

Ha nem titkoljuk, sőt építjük, helyi kultúránkat, ha ezer - akár érzelmi - szállal 
kötődünk egymáshoz, ha a helyi-térségi közösségeink érdemi összefogását szor
galmazzuk. Mert csak ekkor tudunk majd helytállni a nagyobb tér európai és 
globális versenyében.

„Sors, nyiss nekem tért!**. „Szabadság, te szülj nekem rendet!**. Nagy költők 
szavai most válnak igazán valóra és nyerik el valódi aktualitásukat Okosan kel
lene élni az adódó lehetőségekkel Tudatosan, fokozatosan építkezve, feltárva a 
politikai ciklusokon átívelő valódi távlatokat, s azok szerint „lépegetni**. Köztu
dott, hogy az íreknek (akik ugyanúgy szeretik a lovakat és a zenét, mint mi) ez na
gyon jól sikerült, a görögöknek (legalábbis, ami a jövedelmi helyzetüket illeti) ke
vésbé.

Talán egy probléma zavar itt sokakat leginkább. A verseny. Nagyon egyetértek 
azokkal, akik azt mondják, a csatlakozó Kelet-közép Európa országai között is 
nőnek majd a különbségek, s verseny lesz közöttünk is. Gyorsan felzárkózó nyer
tesek és lassan vegetáló vesztesek lesznek. A verseny startvonalán most jelkepes 
váltóbotokként a társadalmi összefogást és tudatosságot, a sokoldalú együttmű
ködési készséget, a biztos nyelvtudást a területek - azaz városaink és vidékeink - 
megújuló képességét, kultúráját, sokszínű tervekre épülő helyi demokráciáját 
„osztják** nekünk is. Kérdés, hogy leszünk-e elegen, akik így látják? Hogy há
nyán jutnak érdemi feladathoz? S a  versenyben jól adjuk-e at egymásnak a vál- 
tobotokat?

S hogy e hely szellemét, Kodály Zoltánt is megidézzem erről, halljuk mit mon
dott Európáról:

„Ma sincs egyéb dolgunk Nyugaton, mint ezer éve: egypár rablókaland, részt 
szerezni abból, ami jó és elvihetően értékes van ott, aztán beleásni magunkat a 
földbe, mert csak belőle szívhatunk igazi táplálékot*. S itt e remek ünnepi kon
cert légkörében, amely azért azt is illusztrálhatja számunkra, hogy a zene, a mu
zsika, az általa keltett érzések, benyomások, lelki rezdülések, élmények már ré- 
ges-régen csak európai dimenziókban élnek és működnek, hadd kívánjam a csat
lakozás előestéjén azt, amit szintén Kodály mondott, csak ez alkalomra felszólító
óhajtó mondatba kellett átfogalmaznom:

„Legyünk hétköznap sikeres európaiak, hogy életünk vasárnapjain önmagunk 
és boldogok lehessünk**.

(Csatári Bálint ünnepi köszöntője a Kecskemét vájros európai csatlakozásának
előestéjén tartott ünnepi koncert előtt)
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Elhunyt Vágó Márta 
aranydiplomás pedagógus
1930. március 10-én Jászkarajenőn szü

letett pedagógus szülőktől, 1941-től Kecs
keméten éltek. Középiskolai tanulmánya
it Szegeden kezdte, Kecskeméten az An
golkisasszonyoknál érettségizett 1948- 
ban. Szegeden a Pedagógiai Főiskolán ki
tüntetéssel szerzett magyar-történelem 
szakos diplomát. Első munkahelye a 
Kecskeméti Tanítóképző gyakorló iskolá
ja  volt, majd 1950-től nyugdíjba vonulásá
ig a Hofímann János utcai, ma Magyar 
Ilona Általános Iskolában oktatott. Szak
tantárgyai mellett emberségre, hazaszere
tetre nevelte tanítványait, döbbenetes ér
zékkel figyelt fel és támogatta hátrányos 
helyzetű, segítségre szoruló tanítványait. 
Kollégái és a diákok egyaránt tisztelték, 
szerették.

Neve idegenvezetőként lett fogalom me
gyénkben. A Tudományos Ismeretterjesz
tő Társulat és az IBUSZ 1957-től ország
járó programokat szervezet különvonattal, 
autóbusszal. Az útvonalak kidolgozásá
ban, az idegenvezetők képzésében 1958- 
tól Vágó Márta komoly feladatokat vállalt. 
A  hatvanas, hetvenes években nem volt 
ritka, hogy egy-egy településről 3-5 autó
busz indult hazánk valamelyik tájegység
ének megismerésére. Olyan nénik, bácsik 
voltak az utasok, akik életükben falujuk 
határát sem hagyták el. Ötvenezernél több

embernek mu
tatta be a Kárpát
medence neve
zetességeit és ke
vésbé ismert részeit. Mesélve, mindenki 
számára érhetően, alázattal tanította törté
nelmünk, irodalmunk, művészettörténel
münk legfőbb tudnivalóit. Legkedvesebb 
útvonala Nyugat-Dunántúl, Zemplén, Er
dély és a Felvidék volt. Ősztől tavaszig a 
TIT földrajzi szabadegyetemének előadó
jaként, hétről hétre járta Bács-Kiskun vá
rosait, falvait, diavetítéses előadásain sok 
ezren ismerkedtek hazánk értékeivel, él
vezték színes előadását, csodálták tudását, 
tájékozottságát, ember- és hazaszeretetét.

Kecskemét szervezett idegenforgalmá
nak kialakításában is komoly szerep jutott 
számára. Az ötvenes évektől fogadta a vá
rosba érkező csoportokat, mutatta be érté
keinket, az egyre szebbé alakuló várost. 
Kitűnő érzékkel tudott kapcsolatot terem
teni utasaival, kollegáival; embersége, hu
mán műveltsége, család-szeretete, egyéni
sége példaként marad meg számunkra.

Többé nem halljuk magyarázatait, nem 
válaszol kérdéseinkre; június 2-án az min
dig utazó Vágó Márta örökre elment, 
megtért övéihez.

Június 9-én a kecskeméti Köztemetőben 
helyezték örök nyugalomra.

Bűnmegelőzési kerekasztal
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• Kecskemét önkormányzatának 
Bűnmegelőzési Bizottsága meghí
vására összejövetelt tartott a város 
Bűnmegelőzési Kerekasztala. Té
ma a város közbiztonsági és bűn- 
megelőzési cselekvési programja 
volt, előadók pedig dr. Csatári Bá
lint, az MTA Regionális Kutatások 
Központja Kecskeméti Intézeté
nek igazgatója és Arató László vá
rosi rendőrkapitány-helyettes.

Brúszel László bizottsági elnök beveze
tőjében utalt a 2002. decemberében elfoga
dott városi bűnmegelőzési koncepcióra, 
amely közgyűlési döntés az alapja az elké
szítendő cselekvési programnak. Pályáza
ton kaptak támogatást a program-előkészí
tést megalapozó tudományos alapú kutatá
si munkára.

Dr. Csatári Bálint először arról szólt, 
hogy a kecskeméti az első ilyen jellegű ku
tatás. Nyolcezerkétszáz bűnesetet dolgoz
tak fel, felhasználták a központi statisztikai 
hivatal lakosságra és lakásokra vonatkozó 
adatait, harminchét városi kerületre osztva. 
Vizsgálták továbbá, hogy az emberek ho
gyan gondolkodnak a bűnözésről és a bűn
üldözésről.

Az egyik fontos megállapítás, hogy bűn
ügyi szempontból az egyes városrészek 
egyre inkább elkülönülnek egymástól. 
Ezen belül a belváros a legveszélyeztetet
tebb terület, ahová most már mindenképpen 
elkelne a térfigyelő rendszer. Jelentős elté
rést mutatnak a gépjármű-és kerékpárlopá
sok számai, amelyek indokolják, hogy a la
kosság figyelmét ezekre a jelenségekre kü
lön is felhívják. Több száz lakossági véle
mény kérdőíves feldolgozásából megálla
pítható, hogy ez a téma igencsak foglalkoz
tatja az embereket, és a közbiztonság kér
déskörébe komplexen beleértik például a 
közvilágítás, a közlekedés, a köztisztaság 
ügyét is. Legáltalánosabb védekezési for
maként ma még a biztosítást tekintik, és vi
szonylag kevesen aktivizálhatók személy

szerint a bűnmegelőzés ügyében.
A bűnmegelőzést is magában foglaló 

komplex közbiztonsági programnak ki kell 
térnie a bűnözést kiváltó okok megszünte
tésére, a lakosság széles körű informálására, 
a polgárbarát rendőrség és a vele együttmű
ködő polgárőrség megerősítésére. Általáno
san megállapítható, hogy a közbiztonság 
összefügg az életminőséggel és a lakóhelyi 
közérzettel. A város fejlődése szempontjá
ból igencsak fontos, hogy a településen 
anyagi-, tulajdoni- és létbiztonság érzete le
gyen a polgároknak. Ebben kulcsszerepük 
lehet a részönkormányzatoknak.

Arató László, a városi rendőrkapitány 
helyettese tájékoztatóját azzal kezdte, hogy 
az összes bűncselekmény háromnegyede a 
vagyonelleni, és vannak akik már csak bű
nözésből élnek. Ennek ellenére az elmúlt 
években 16-17 %-kal csökkent az ismertté 
vált bűncselekmények aránya.

Az egyik legnagyobb gond továbbra is az 
állampolgárok felelőtlensége, hiszen na
gyobb körültekintéssel évente több ezerrel 
csökkenthető lenne a bűnesetek száma. 
Említette a lakások bejáratának heveder zá
rakkal való felszerelését, az értékek elrejté
sét a gépkocsikban. A rendőrség teszi amit 
lehet, és kell, de ha tálcán kínálják a bűnö
zési alkalmakat, akkor nem sokat lehet ten
ni. Aggasztónak nevezte a gyermekkornak 
bűnözését, amely ellen leginkább az iskolai 
nevelő-megelőző munkával lehet tenni. Az 
évi kilenc-tízezer bűneset csökkentése sok 
tényezős feladat, és miután Kecskeméten 
jómódú emberek élnek, és a főváros, vala
mint Szeged és a határ közelsége az itteni 
tippadó közreműködésével kedvez az utazó 
bűnözésnek is.

Kitért még a prostituáltakra, valamint a 
szaporodó tanyafeltörésekre, amelyek mos
tanában Széktón és Felsőcsalánosban jel
lemzőek. A Széchenyivárosban átadott új 
rendőrállomás a várakozásnak megfelelő
en működik, de kevés a létszám, és nem le
het más városrészek rovására erősíteni. 
Gondként említette, hogy a rendőrök között 
sok a fiatal, a betanuláshoz egyes munkakö
rökben legalább három-négy év szükséges. 
Szemléletformálásra is törekednek, egyre 
inkább az a jellemző, hogy kirívó esetektől

eltekintve elsődlegesen figyelmeztetnek, és 
nem büntetnek.

Beálló Vera, a megyei rendőrkapitány
ságról elmondta, hogy az eredmény nélkül 
lezárt ügyeknél is tájékoztató levelet külde
nek az ügyfeleknek, hogy a jövőben ho
gyan törekedjenek a jobb megelőzésre. Kö
szönhetően ennek a programnak is, most 
már naprakész lesz a rendőrség statisztikai 
feldolgozó rendszere is. A Közbiztonsági 
Alapítványt képviselő Kosa József kezde
ményezte, hogy a vállalkozók támogassák, 
az alapítvány pedig vállalja fel a térfigyelő 
kamerarendszer telepítésének megkezdé
sét.

Hajdú Kornél arra hívta fel a figyelmet, 
hogy míg a bűnüldözés állami feladat, úgy 
a bűnmegelőzésben társadalmi összefogás
nak kell megvalósulni, amiben az önkor
mányzat fontos koordináló szerepet tölt be.

Forgács János szociális munkás a roma 
lakosság körében jelentkező demográfiai 
robbanás várható hatásai közül a megélhe
tési bűnözés növekedésének veszélyére 
hívta fel a figyelmet. Ha az iskolázottsági 
mutatókon nem sikerül javítani, akkor a 
szakképzetlenek magas aránya miatt még 
többen fognak körükből szociális segélyre 
szorulni, ami az önkormányzatokat csődbe 
viheti.

Sendula Ferenc általában a szociális 
problémák hatékony megoldását szorgal
mazta, hogy minél kevesebb legyen a la
kosság körében a leszakadók aránya.

Papp Gábor, a mezőőri szolgálat vezető
je  négy éves jó  együttműködésüket méltat
ta a rendőrséggel, főleg a külterületi járőrö
zésben. Hét munkatársuk emellett a szoci
ális gondozókkal is napi kapcsolatot tart. 
Kiss Jánosné, a Fogyasztóvédelmi Egye
sület képviselője azt fájlalta, hogy az embe
rek csak akkor aktivizálódnak, ha őket éri a 
baj.

Brúszel László azzal zárta a találkozót, 
hogy minden részt vevő megkapja CD-n is 
a részletes kutatási anyagot, és felkérte a 
résztvevőket, hogy egy következő összejö
vetelig mindenki gondolja végig saját terü
letén a teendőket, hogy azok beépülhesse
nek a végleges cselekvési programba.

K G y.

Sajátos feladatot kapott az MTA Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézete, hogy egyfajta te
lepüléskutatási hátteret adjon a város bűnmegelőzési prog
ramjának megalapozáshoz, kidolgozásához.

Először elkészítettük a rendőrség számára azt a számító- 
gépes adatbeviteli programot, amely lehetővé teszi az elkö
vetett bűncselekmények eddig egymástól függetlenül, papí
ron rögzített adatainak (elkövetési idő, helyszín, érték, 
módszer stb.) adatbázis-jellegű és térképes feldolgozását. 
Ehhez kapcsolódva megújítottuk Kecskemét Mapinfo ala
pú térinformatikai számítógépes térképét, amely városré
szekre bontva képes a számítógépre vitt adatokat ábrázol
ni, értékelhetővé tenni.

A rendőrséggel is egyeztetett kérdőívek készültek, ame
lyek a város lakosságának a bűnesetekkel, a bűnmegelő
zéssel és a közbiztonsággal kapcsolatos véleményéről adtak 
tájékoztatást A KSH-tól megvásároltuk a kecskeméti vá
rosrészek egyedi népszámlálási adatbázisát, s azok alapján 
elkészítettük a városrészek értékelő portréit, különös tekin
tettel azok változó és egyre inkább elkülönülő társadalmi 
struktúrájára. E nagy és szerteágazó munka eredményei
ből csak néhányat szeretnénk most kiemelni.

A legszemléletesebb eredményeket mindenképpen a bű
nözés területi sajátosságai mutatták. Az 1000 lakosra jutó 
bűnesetek alapján jó közelítéssel megrajzolható volt Kecs
kemét „bűntérképe**. Tisztán kivehető, hogy a városköz
ponttól délre elhelyezkedő városnegyedek vezetik a váro
son belüli bűnözési statisztikákat. A városközpont-közeü 
belső lakónegyedek maradék, nagyobbik fele a városi átla
got képviseli, míg a külső lakónegyedek, különösen a kert
városok, a legkedvezőbb kategóriában vannak. Figyelemre 
méltó, hogy bár szám szerint a legtöbb bűncselekmény a 
nagy lakótelepeken történik, azonban bűncselekmények 
1000 főre vetített száma alapján már korántsem ilyen két

ségbeejtő a helyzetük (előtérbe kerülnek a már említett dé
li lakóterületek).

Az egységnyi területre jutó bűnesetek száma alapján vi
szont egyértelműen a városközpont vezet. Az sem érdekte
len információ, hogy a bűnintenzitás alapján meglehetősen 
nagyok a városon belüli különbségek, kontrasztok.

A Rákóczivárosban, az Erzsébet- és Kossuthvárosban 
négy és félszer annyi bűneset jut 1000 lakosra, mint a 
Petőfivárosban. A bűnesetek számának évenkénti alakulá
sában (ami összességében is csökkenő tendenciát mutat) 
leginkább éppen „fertőzött** területeken, illetve a 
Széchenyivárosban mutatják a leglátványosabb csökke
nést az adatok. Ez már önmagában is bizakodásra adhat 
okot.

A területi statisztikai elemzéssel szemben a lakossági kér
dőívek olyan közbiztonsággal kapcsolatos magatartási for
mákra, illetve vélekedésekre próbáltak rávilágítani, ame
lyek a statisztikákból nem derülhetnek ki.

A megkérdezettek többsége szerint elfogadható a közbiz
tonság a városban, azonban számos téren látnak még hiá
nyosságokat Például a rongálás-vandalizmus, vagy az ut
cai randalírozás a rendőrségi statisztikákat messze felül
múlóan rontja az emberek biztonságérzetét A vagyonvéde
lem terén a legtöbben úgy nyüatkoztak, hogy megtették a 
szükségesnek látott óvintézkedéseket, - s bár ez általában 
„csak** biztosítás kötését jelenti - figyelemmel kísérik a vá
ros közbiztonságával kapcsolatos történéseket is. Ugyanak
kor meglepő, hogy a többség úgy ítéli meg, hogy nem, vagy 
csak részben számíthatnak a szomszédság segítségére érté
keik védelmében.

Folytatni kellene a kutatást a város szociális térképének 
elkészítésével, hogy mind mélyebb ismereteink legyenek a 
bűnözéshez vezető társadalmi okokról.

Kiss Attila



A OVI ILIK L 1 li 1 T ö 3 £ Q1 i
Az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési 

Egyesület májusban tanácskozót szer
vezett a kistérségben működő civü szer
vezetek számára. A Miniszterelnöki Hi
vatal támogatásával létrejött találkozó 
azt a célt szolgálta, hogy a „civilek44 meg
ismerjék egymást, kapcsolatokat alakít
hassanak ki, s nem utolsó sorban tájé
koztatást kapjanak a Nemzeti Civü 
Alapprogram (NCA) működéséről, pá
lyázati lehetőségeiről

Mint Farkas Gábor, az Európa Jövője Egye
sület elnöke, a Nemzeti Civil Tanács Dél-alföldi 
regionális kollégiumának alelnöke elmondta, a 
NCA rengeteg kompro
misszum árán született, ezért 
nem egészen olyan lett, ami
lyet a civil szervezetek sze
rettek volna. De megszüle
tett, anélkül, hogy a politikai 
pártok „rátelepedtek" volna, 
és csak kétharmados több
séggel változtatható. Az elő
zetes becslések szerint idén 
mintegy 7 milliárd forinttal 
számolhatnak a civilek az 
szja 1 százalékából. A  pályázatokat már kiírták, 
de Farkas Gábor felhívta a figyelmet, hogy no
vembernél hamarabb ne számítsanak az érintet
tek kifizetésre.

A  Dél-alföldi regionális kollégium 300 millió 
forint fölött rendelkezhet, erre június 14-ig lehet 
benyújtani a pályázatokat. Az elnyert támogatás 
csak a működéssel és fenntartással kapcsolatos 
költségek fedezésére fordítható, programokra

nem. Mint az alelnök mondta, azért döntött így 
a kollégium, mert a civil szervezetek régi pana
sza, hogy a működésre nem lehet pályázati for
rást szerezni.

A  tanácskozáson Lakatos István, az Informá
ciós Társadalom Kht regionális irodájának veze
tője mutatta be az Információs és Hírközlési Mi
nisztérium eMagyarország programját és pályá
zati lehetőségeit, majd Geszti Judit, a Magyar 
Soros Alapítvány megbízottja ismertette az Eu
rópai Uniós Civil Információs Portált, illetve az 
EU civileknek szóló pályázatait A  program be
fejezéseként a részvevők megismerkedhettek a 
Helvécián, Kecskeméten, Kunbaracson, 

Nyárlőrincen és Tiszakécskén létrehozott 
információs csomópontok tevékenységével 
és szolgáltatásaival.

A  Nemzeti Civil Alapprogram szakmai 
kollégiumai 2004. június 1-én pályázatokat 
írtak ki közhasznú, illetve kiemelkedően 
közhasznú minősítéssel rendelkező civil 
szervezetek számára. A pályázatok alapján 
a kiírásban szereplő feltételeknek megfele
lő társadalmi szervezetek és alapítványok 
szakmai tevékenységeik, programjaik tá
mogatásához nyerhetnek hozzájárulást, vis

sza nem térítendő támogatás formájában. A  pá
lyamunkák benyújtási határideje 2004. július 1. 
Felvilágosítás kérhető a 06 80 /204-453-as in
gyenesen hívható számon, illetve a dokumentá
ció letölthető a www.allamkmcstar.gov.hu és a 
www.nca.hu internetes oldalról. A  pályázati 
anyag személyesen is beszerezhető a megyei 
Civil Szolgáltató Központban (Kápolna utca).

ág

TÁVMUNKA. A kormány ezerötszáz új
munkahely létrehozását támogatja a hamarosan kiírásra 
kerülő távmunka-pályázat révén. A rendelkezésre álló 
keret 255 millió forint Mint Burány Sándor, foglalkoz
tatási és munkaügyi miniszter elmondta Kecskeméten, 
egy korábbi pályázat eredményeként ezerháromszáz 
távmunkahely létesülhet az országban. A munkaügyi 
szervezet ehhez bértámogatást ad. Arra vonatkozólag 
nincs semmilyen adat, tudtuk meg a minisztertől, hogy 
a gazdasági szervezetek önerőből, támogatás nélkül 
hány távmunkást foglalkoztatnak.

A miniszter bejelentette: a diplomás, főképp pályakez
dő munkanélküliek elhelyezkedését segítő gyakornoki 
program bevezetését tervezi a kabinet 1993 óta meg
négyszereződött a főiskolát, egyetemet végzettek száma, 
ám a diplomával nem jár együtt az elhelyezkedés is. Há
rom megyében indult nemrég az a program, amely alap
ján száz-száz pályakezdő fiaöl dolgozhat uniós szakér
tőként a gyakornoki programról szóló döntés pedig he
teken belül megszületik. 1

A  miniszter kérdésekre válaszolva elmondta, hogy 
május elseje után, ahogyan várható is volt nem indult 1 
hazai munkavállalók tömege Nyugat-Európa felé. A 
külföldiek magyarországi alkalmi munkavállalását 
könnyíti az idegenrendészeti törvény módosítása vala-1 
mint az, hogy a minisztérium felére csökkentette a mun
kavállalási engedélyek kiadásának idejét Az Állami 

; Foglalkoztatási Szervezet modernizálására nyolc milli-1 
árd forint áll rendelkezésre, javarészt uniós forrásból 
amit informatikai fejlesztésre, épület-felújításra, aka
dálymentesítésre fordít a következő években a tárca 
Burány Sándor elmondta egyelőre nem várható a mun
kaügyi központok regionális átszervezése. Az országban 
170 kirendeltség működik, munkájuk jobban összefog
ható megyei szervezetben.

m.

Szécsi a m agyar m édiáról
Új, médiapolitikával foglalkozó folyóirat jelenik meg Buda

pesten „lYlédiatüzetek" címmel. A szakmai folyóirat első szá
mának bemutatására a „Magyar Sajtópáholy44 ez évi első 
nyilvános rendezvényén került sor a Kossuth Klubban. A fo
lyóiratban médiakutatók, újságírók, közéleti személyiségek 
publikálnak írásokat a magyar sajtó helyzetéről és jövőjéről 
Előadásra kérték fel Horváth Ádám rendező és Bodor Pál író 
mellett Szécsi Gábor polgármestert, médiakutatót is, aki a 
magyar médiával kapcsolatos új kihívásokról beszélt. Az 
ENAMIKE által most indított szakmai folyóirat tanulmá
nyaiból részletek olvashatók a www.mediaffizetek.hu 
címen. A folyóiratot Enyedi Nagy Mihály jegyzi.

Dokumentált kapcsolat
A Bányai Júlia Gimnázium és a Marosvásárhelyi 7. 

sz. Általános Iskola között a kapcsolatot a matemati
ka hozta létre. Az alapvetően erdélyi diákok számára 
rendezett Vályi Gyula matematika versenyen immár 
négy éve vesznek részt a kecskeméti bányaisok. A  kö
zelmúltban Andrássy Árpád igazgató és a verseny ki
találója, szervezője, Sebestyén Júlia tanárnő két kolle
gájával és nyolc diákkal viszonozták a kecskemétiek 
tavaly novemberi látogatását. Most aláírták a testvér- 
iskolái kapcsolatokról szóló dokumentumot is. A diá
kok családoknál laktak, akik külön programokat is 
szerveztek számukra. Hazafelé a csoport meglátogat
ta az Opusztaszeri Történelmi Emlékparkot is.

POLLENKÖZPONT. A 
Porta Egyesület Info Pont
ján, a Végh Mihály tér 5. 
szám alatt, új vállalásként a 
lakosság tájékoztatására 
pollenközpont kezdte meg 
működését Azok a magán- 
személyek, intézmények és 
szervezetek, akik és ame
lyek bármilyen vonatkozás
ban érintettek ez ügyben, 
hétköznapokon bármikor 
felkereshetik tanácsért, se
gítségért vagy a veszélyfor
rások bejelentésével az 
egyesület irodáját

Versmondók találkozója
A Kecskeméti Ifiúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógia 

Műhely által 2004. tavaszán szervezett Versmondók Találkozójára 
564 ifjú versmondó jelentkezett a meghirdetett öt korcsoportban. A 
22 válogató forduló után a május 22-i döntőn 114 versmondó diák 
állt a pódiumra. A  színvonalas szereplést követően a különböző kor
csoportokban az alábbi eredmény született:

1-2. o. korcsoport:
Arany lant-díj: Seregély Balázs 2. a. o. Kodály Iskola (felkészítő 

tanára: Szabó Erzsébet), Masír Bence L b. o. Kodály Iskola (Vörös 
Enikő), Kriskó Ádám 2. o. Piarista Á lt Iskola (Dpzsa Pétemé).

Ezüst lant-díj: Máté Tekla 1. a. Vásárhelyi Pál Ált. Isk. (Koncsik 
Pétemé), Bátor Gellért 2. o. Béke Általános Iskola (Schifter 
Emőné), Danka Luca 1. a. Kodály Iskola (Nagy Béláné).

Bronz lant-díj: Dobány Péter 1. b. Mátyás Király Általános Isko
la (Tóthné Csabai Klára), Berényi Teréz 2. c. Kodály Iskola (Nagy- 
Szabóné Palócz Hona), Szabó Barbara 2. a. Magyar Hona Általá
nos Iskola (dr. Szappanos Albertné).

3. o. korcsoport:
Arany lant-díj: Piskolti Anna 3. b. Kodály Iskola (Tajti Istváp). 
Ezüst lant-díj: Turkevi Nagy Ildikó 3. d. H. Rákóczi Ferenc, Álta

lános Iskola (Gömöri Erika), Ranga Petra 3. a. Vásárhelyi Általá
nos Iskola.

Bronz lant-díj: Eigner Csenge 3. a. Kodály Iskola (Domozi Már
ta), Kertész Olívia 3. c. Lánchíd Utcai ÁJt. Iskola (Báriné Bodnár 
Erika), Cselei Zsófia 3. d. Arany János Általános Iskola (Deákné 
Kovacsics Beatrix).

4. o. korcsoport: ,
Arany lant-díj: Gréczi László 4. o. Béke Általános Iskola (Barta 

GabrieUa).
Ezüst lant-díj: Hojsza Henrietta 4. o. Béke Általános Iskola 

(Barta Gabriella).
Bronz lant-díj: Nehéz Bettina 4. o. Mathiász János Általános Is

kola ÍJakubekné Rusznyák Zsuzsanna), Dusnoki Henrietta 4. b. 
Kodály Iskola (Juhász Emma).

5-6. o. korcsoport:
Arany lant-díj: - Nyerges Dóra 5. o. Vásárhelyi Pál Általános Is

kola (Kormányosné Makai Eszter).
Ezüst lant-díj: Ponyeczki Eliza 5. a. Bányai Júlia Gimnázium (Ta

kács Orsolya).
Bronz lant-díj:Ramm  Eszter 6. c. Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

(Yajdáné Jandrasics Orsolya), Mészáros Vivien 6. a. Hunyadi Jápos 
Általános Iskola (Pölös János), Bicskei Tamás 6. a  Református Ál
talános Iskola (Megyesiné Vaczi Margit).

7-8. o. korcsoport:
Arany lant-díj: Kovács Barbara 7. b. Vásárhelyi Pál Általános Is

kola (Kormányosné Makai Eszter).
Ezüst lant-dif Sebesi Albert Hunor 7. c. H. Rákóczi Ferenc Álta

lános Iskola (Balainé Iványi Magdolna).
Bronz lant-díj: Csorba Zoltán 8. a. Református Kollégium Gim

náziuma (Krettné Bagi Márta).
9-10. o. korcsoport:

Arany lant-díj: Bámai Péter 9. c. Katona József Gimnázium 
(Sárosmé Orbán Edit). »

Ezüst lant-díj.Presenszky Zita 10. o. Katona József Gimnázium 
(Sárosiné Orbán Edit).,

Bm nz lant-díj:Kiss Ágnes 9. d. Református Kollégium Gimnázi
uma (Krettné Bagi Márta).

Csizmadia Ilona programfelelős
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M u n k a a d ó i K lu b o t 
h o zo tt lé tre  az elm ú lt hónapban  
K ecskem éten  a B ács-K iskun M egyei 
M unkaügyi K özpont, együttm űköd
ve a m egyei kereskedelm i és iparka
m arával. A  ré szvé te l ön kén tes, a 
rendszeresnek tervezett összejövete
lek  p rogram já t p ed ig  m aguk a tagok  
alak ítják  ki.

A z első találkozót m ájus végén tar
tották az iparkam ara G ró f Széchenyi 
István konferenciaterm ében. A szer
vezők a M unkaügyi K özpont K ecs
kem éti kirendeltségének illetékességi 
területén tevékenykedő m unkáltató
kat hívták m eg, akik reprezentálják a 
kistérség  gazdasági szerkezetét. A 
részvevőket Leitner László, a kam a
ra elnöke is köszöntötte, m éltatva az 
újszerű kezdem ényezés jelentőségét.

Szinyi Károly igazgatóhelyettes 
hangsúlyozta, nem  csupán az uniós 
csatlakozás m otiválta a klub létreho
zását. A  jövő  egyik kulcskérdése az 
em beri erőforrással való hatékony és 
sikeres gazdálkodás, ehhez azonban a 
m indennapok bürokratikus találkozá
sain túl szükség van a rendszeres, 
partnerségen alapuló párbeszédre a 
m unkaügyi szervezet és a m unka
adók között. A  m unkaügyi központ 
tevékenységének fókuszában a m un
kaadó m int a gazdaság igényeit m eg
testesítő szereplő áll. A  szolgáltatás
fejlesztési elképzelések m egvalósítá
sának is lényeges előfeltétele, hogy a 
szervezet ism erje a piac igényeit, 
gyors és m egbízható inform ációkkal 
rendelkezzen, hiszen csak így tud a

m aga eszközeivel segíteni. Az igaz
gatóhelye ttes elm ondta: az uniós 
csatlakozás új feladatokat és új eljárá
sok, m ódszerek elsajátításának szük
ségességét hozza a m unkaügyi köz
pont szám ára is. A  m unkáltató igé
nyek ism erete lehetővé teszi az uniós 
források m egszerzésében való sikeres 
közrem űködését.

A  hangsúlyváltást, azaz a m unka
adók felé fordulást em elte ki Bálint 
István, a K ecskem éti kirendeltség 
vezetője is. A  m unkaügyi központ 
nem  tud m unkahelyeket teremteni, 
m ondta, erre csak a gazdasági szerve
zetek  képesek. V annak eszközei, 
am elyekkel ezt a folyam atot segíthe
ti, de csak akkor, ha m egfelelő infor
m ációkkal rendelkezik. A M unkálta
tói K lub célja, hogy felgyorsítsa a 
foglakoztatással összefüggő m unka
erő-piaci inform ációáram lást, felm ér
je  a térség és a vállalkozások gazda
ságfejlesztési e lképzeléseit, hogy 
ezekhez hozzárendelhetőek legyenek 
a rendelkezésre álló tám ogató és sza
bályozó eszközök. Bálint István szólt 
azokról az elektronikai fejlesztések
ről is, am elyek azt célozzák, hogy a 
m unkaadók sorban állás nélkül je 
lenthessék be m unkaerő-igényeiket, 
ezzel egyidejűleg pedig rendelkezés
re álljon a m unkavállalói adatbázis. 
M int mondta, a m unkaügyi szervezet 
nagy feladata lesz a közeljövőben, 
hogy m unkaerő-piaci inform ációkat 
gyűjtsön, rendszerezzen és tegyen 
közzé.

A kölcsönös tájékoztatást és együtt

m űködést szo lgálja  az a 
kezdem ényezés is, am it 
nem régiben indított a K ecs
kem éti kirendeltség.

Szerződést kötnek azok
kal a m unkáltatókkal, akik 
igényt tartanak erre, így ve
lük k iem elten  fog la lkoz
nak. A kirendeltség vállalja, 
hogy inform ációval látja el 
partnerét, szükség esetén 
előzetesen m egszűri, felké
szíti vagy átképezi a je len t
kező m unkavállalókat. Az együttm ű
ködést válla lókkal rendszeres n e
gyedéves prognózist is készítenek, 
ami ugyancsak a foglakoztatási és 
fejlesztési szándékok m egism erését, 
a képzési, átképzési igények m egha
tározását segíti.

A M unkáltatói Klub első találkozó
jának  nagy érdeklődéssel kísért elő
adásában Busch Irén igazgatóhelyet
tes az Egységes M agyar M unkaügyi 
Adatbázisról, az EM M A-ról adott tá
jékoztatást. A  részvevők szám os kér
dést feltettek. Felvetődött egyebek 
mellett, hogy az alkalm i m unkaválla
lót, a nyugdíjas vagy külföldi dolgo
zót is be kell-e jelenteni, van-e teen
dője ez ügyben a m unkavállalónak, 
m ennyire m egbízható inform ációkat 
ad az EM M A, és m ennyi a jogsza
bály bevezetése utáni „türelm i idő“ . 
M int elhangzott, a m unkaügyi fel
ügyelők hivatalból rákapcsolódhat
nak az EM M A adatbázisára, vagyis 
gyakorlatilag azonnal ellenőrizhetik, 
hogy a május 1-e után felvett vagy tá

A z első találkozón az E M M Á -ról volt szó
vozó dolgozót bejelentette-e a m un
káltató. Aki ezt nem  tette meg, az jú 
nius 30-a után rendbírsággal sújtható, 
ennek legnagyobb m értéke igen te
kintélyes összeg: hat m illió forint. 
Ezért, m int az igazgatóhelyettes fel
hívta a figyelm et, m ég késni is jobb, 
m int elm ulasztani a bejelentést, bár
m ennyire szűkös határidőt is - tulaj
donképpen 24 órát - szab m eg a jo g 
szabály.

A  M unkáltatói K lub tagjai az elkép
zelések szerint rendszeresen, de leg
alább kéthavonta találkoznak. A  részt 
vevőktől nem kém ek tagsági díjat, a 
tagsággal já ró  szolgáltatások ingye
nesek, s csupán egy regisztrációs 
adatlapot kell kitölteni. A z előadások, 
beszélgetések tém áit elsősorban a ta
gok szabják meg. A z előzetes közvé
lem ény-kutatás alapján a következő 
találkozókon a m unkaügyi ellenőrzé
sek tapasztalatairól, a diákm unkáról, 
a külföldi foglalkoztatásról, az euró
pai uniós pályázati lehetőségekről 
lesz szó, de bárm ilyen felm erült kér

dést m eg lehet vitatni. A  kiválasztott 
tém áról a m unkaügyi központ, illetve J 
a kirendeltség legfelkészültebb m un
katársai adnak tájékoztatást. M int 
Szinyi K ároly és Bálint István is - 
hangsúlyozta, nem  előadásokat akar
nak tartani, hanem  valóban klub-sze
rű, kötetlen találkozókat terveznek, 
am elyeken egyenrangú partnerek be- f 
szélgetnek egym ással.

,
A z érdeklődök reg isztrációs lapo t 

tö lth etn ek  ki, ezze l je lz ik  k lu btagsági 
szán déku kat R egisztrációs lap  kér
h ető  a m unkaügyi közpon t kecske
m éti kirendeltségén  telefonon vagy 
szem élyesen  Alm ási Lászlótól 
(K lapka u. 35. Tel. 76/486-588)

A klu btagok a következő  ta lá lkozó
ró l levélben  kapnak értesítést, ille tve  
az időpon t sajtóh írben  is m egjelenik.

A  m u nkáltatókkal való ta lá lkozás
nak kiren deltségen kén t eltérő  fó r -  , 
m ában vannak m ár hagyom ányai, 
de az egész m egyében terveznek ha
son ló  klubokat.

'

http://www.allamkmcstar.gov.hu
http://www.nca.hu
http://www.mediaffizetek.hu
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A holokauszt 60. évfordulójára m eg
jelent egy könyv Borzák Tibor szer
kesztésében, Á usch K lára írásával. 
M egdöbbentő olvasmány. De letéve a 
könyvet, am ely kivitelezésében igazán 
szép munka, tovább „dolgozik" ennek 
a 16 éves nagylánynak a története 
aki „ajándékba kapta az életet".

De milyen életet?
A kötet gondozója megem 

líti, hogy A. K. hazatérése 
után tanult, munkába állt, 
megismerkedett egy fiatal
emberrel, aki elvette fele
ségül. M egpróbált úgy él
ni, m int m indenki más.
Hogy milyen sebek m a
radtak  a lelkében, arra 
csak a nagyon figyelmes 
olvasó kaphat választ. H i
szen A. K., a kiválóan tanu
ló középiskolás diáklány, túl 
élve a lágerek borzalmait, el
vesztve családja legtöbb tagját, 
hozzáfog történetének leírásához, 
majd befejezvén, m indenki elől elrejti 
azt. Csak halála után, a hagyatékból ke
rül elő a m ost könyvvé formált írás.

A kötethez mellékelt fényképeken lát
hatjuk őt viruló nagylányként, m oso
lyogva az esküvői fényképen. Azt is 
megtudjuk, hogy élettörténetének tragi
kus időszakát újra megpróbálta papírra 
vetni, de ezzel a feladattal nem  tudott 
megbirkózni. Sokat betegeskedett. Hat
van éves volt, am ikor meghalt.

Nem csodálkozom azon, hogy nem 
tudta „kiírni" magából mindazt az iszo
nyatot, am it vele, az ártatlan kislánnyal 
m űvelt az eszeveszett világ. Tessék 
csak belegondolni, hogy m ár a deportá
láskor szem be kellett néznie azzal,

hogy kedvelt tanára asszisztál a kitele
pítéshez, s közhelyeket mond „útrava- 
lóul". M eg megengedi, hogy több m hát 
vegyen magára...Lehet m a hivatkozni 
arra, hogy mindarról, ami a deportált 

zsidókkal történt, senki nem  tu
dott semmit, de ez a Jó in d u 

latú" közlés sokm indent 
sejtet. M int az is, hogy 

az apa, aki addig féltőn 
óvta lánya tisztességét, 
szinte előre feloldoz
za minden előre lát
ható szörnyűség kö
vetkezménye alól, s 
figyelm ezteti: nem  
szabad öngyilkosnak 
lenni. „H a hazajö

vünk, új életet kez
dünk, és senki nem 

fogja ezt felrófti nek- 
tek".
De A usch Ödön nem  

sejthette, hogy nem  elég 
csak túlélni a borzalmakat, s 

hogy milyen lehet azután m indent újra 
kezdeni...

H a A. K. m egírta volna m ásodik 
könyvét, talán elmondta volna: m it je 
lent zsidónak lenni a Holokauszt után, 
M agyarországon. Ennek a könyvnek az 
olvasói bizonyára elgondolkoznak ezen 
is. De azok, akik még m a is úgy véle
kednek, hogy „m inek ez a folytonos 
panaszkodás", azok ottmaradtak 1944- 
ben. S akár ugyanúgy, „ártatlanul" asz- 
szisztálnának, ha...?

A  történelem, sajnos, nem mindig ta
nítómestere az életnek.

Nyugodj békében, Ausch Klára.
Vannak, akik értik üzenetedet.

nama

A városházán sajtótájékoztatón is
mertették annak az együttműködési 
megállapodásnak a lényegét, amelyet 
az önkormányzat és a történelmi egy
házak helyi vezetői írtak alá.

A  találkozón a zsidó hitközséget dr. 
Grósz Andor elnök, a katolikusokat Far
kas László érseki helynök, plébános, a re
formátus egyházat Szabó Gábor esperes, 
az evangélikusokat Kiss János lelkész, az 
önkormányzatot Szécsi Gábor polgármes
ter mellett Jánosi István és Sárközy Ist
ván alpolgármester, Leviczky Cirill az ok
tatási és egyházügyi bizottság elnöke képvi
selte. Szécsi Gábor elmondta, hogy váro
sunkban is az egyházi intézmények a szoci
ális és oktatási területen számos önkor
mányzati feladatot látnak el. A  város a jövő
ben tervezhetően szeretne hozzájárulni a sa
játéra biztosításával különféle pályázatokon 
való részvételhez, így például templomok 
és temetők felújításához. A  2005. év költ
ségvetésében már lesz egyházügyi elői
rányzat, amely felváltja az eddigi esetleges 
támogatásokat. Most három évre, később öt 
évre szeretnének középtávú programot ki

alakítani. Nem általános keret-megállapo
dásról, hanem konkrét feladatcsoportokról 
és pályázati témákról van szó, így új együtt
működési és kommunikatív csatornák nyíl
nak majd Az egyházak részéről először 
Kiss János kért szót, aki tizenhat éve lelké
sze a város evangélikus közösségének. 
Nem kevés rosszallással és keserűséggel je
gyezte meg, hogy éppen a közelmúltban 
úgy született döntés a ceglédi úti evangéli
kus temető ügyében - ahol hatszázan nyug
szanak -, hogy az egyházzal senki nem 
egyeztetett. A megállapodást azért is idősze
rűnek tartja, hogy talán a jövőben már nem 
történik ilyesmi, és az ő egyházukra is, 
amely a városban sok mindent tesz, talán fi
gyelem esik. Farkas László felsorolta, hogy 
Kecskeméten katolikus óvoda, iskolák, kar- 
itász és szenvedély beteg szolgálat műkö
dik. A közelmúltban felmérték a város 
egyik szimbólumának, a Nagytemplomnak 
a műszaki állapotát, és kiderült, hogy több 
százmilliós felújítás lenne szükséges. 
Egyúttal kifejezte együttműködési készsé
gét. Szabó Gábor szintén jó  politizálásnak 
tartja a kezdeményezést, és kifejezte remé
nyét, hogy a sorolás és preferálás során min

denkire majd tervezhetően sor kerül. A  vá
ros fontos hagyományai között említette, 
hogy nálunk már ötszáz éve meg tudtak ál
lapodni a katolikusok és a reformátusok a 
közös templom használatban is. Grósz An
dor szimbolikusnak tartotta, hogy a 
holokauszt 60. évfordulóján a város ezzel is 
adózik a zsidóság által itt hagyott örökség 
ápolásának, és elismerésnek tekinti a város 
másfél éve újjáéledt hitközségi munkájáért. 
Szeretnék, ha a kétszáz éve épült ó-zsinagó
ga helyreállítás után új hitközségi és városi 
kulturális funkciót kapna. Együttes fellépést 
sürgetett az antiszemita megnyilvánulások, 
így például a falfirkálások ellen. A testvér- 
városi kapcsolatok során szeretnék, ha fel
újítanák az izraeli Naharija várossal együtt
működésüket. Az eddig huszonötmillió fo
rintos felújítás mellett az zsidó temető is to
vábbi támogatást igényel. Befejezésül 
Szécsi Gábor elmondta, hogy idén még a 
fenti célokra különböző jogcímeken szerep
lő huszonötmillió forint felhasználásáról az 
oktatási egyházügyi bizottság dönt, jövőre 
azonban már egy kb. hasonló nagyságrendű 
egységes alap áll majd rendelkezésre.

k-gy.
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Kopoltyú töpörtyűvel
K ét fe le  van az országnak A z egyik fe le  nagyon okos, több nyelven beszél, minden

fé le  vetélkedőn győzedelmeskedik, műveltsége az eget verdesi, és akkor is tudja, hogy 
milyen színű sapkát visel a vízilabdakapus, ha éleiében nem látott még pólót. Ennyi 
elég is az egyik félről, senkit nem szeretnék vele tovább idegesíteni. (Sőt, nyugtatásul 
mondom, ők vannak kevesebben.)

A z ország másik fe le  inkább az elhülyülés fe lé  tendál, és ez megfelel egy áldott, ke
gyelmi állapotnak Ókét nem könnyű kizsebelni, pláne telefonon keresztül, hiszen né
ha a legkönnyebb kérdésre sem ismerik a választ. Éppen ezért számukra lényegesen 
leegyszerűsítették a vetélkedőbe ju tás feltételeit. Például válaszoljon a következő kér
désre: M ivel lélegeznek a halak? 1. Kopoltyúval. 2. Töpörtyűvel.

Ez az egyik kereskedelmi csatorna délelőtti telefonos nyereményjátékának beugró 
kérdése volt. És ne higgyék hogy a kvízmesterek vették humorosra a dolgot. Ha 
ugyanis a választási lehetőség ennél bonyolultabb (például a tüdő vagy a kopoltyú di
lemmája merülne fel), akkor a telefonálni szándékozóknak legalább a fe lé t elveszte
nék s velük együtt a bevételt is. A  m ásik hasonlóan célravezető kérdés (bár a fentinél 

jóva l bonyolultabb!): számolja meg, hány betűből áll az Európa szó, ezt vegye négy
szer, s megkapja a négy hiányzó telefonszámot.

Nos, miután emberünk kizárta a töpörtyű lehetőségét, vagy elvégezte a szükséges 
matematikai műveleteket, bejut ajátékba. A  feladatokat az ő szintjéhez szabták de így 
se ju t messzire, a negyedik-ötödik kérdésnél megáll önként vagy kiesik

D e csak a játékból esik ki, mert a tévét nézi tovább. M iért is ne nézné, hiszen lehet 
tanulni abból a sok okos reklámból is, amelyeket gyakran szintén az ő szája íze szerint 
készítenek

Ott van például a csodajoghurt, amely szóra bírja a hallgatag gyerekeket, de még a 
férjet is. A srác rögvest szükségesnek érzi közölni az anyjával, hogy öt gólt rúgtak az 
ellenfélnek a bakfisról kiderül, hogy moziba hívta egy fiú , a fé rj meg lázasan elkezdi 
ecsetelni valami autóféle erényeit.

A büdös lefolyó című reklámot egyenesen az ő számára találták ki, hiszen úgysem 
veszi észre, hogy a reklámháziasszony befogott orral keresgéli a bűz forrását. Az in

fantilis fiatalok pedig, akik csengőhangot választanak és m ár mehetnek is a bankba 
a kölcsönért, saját, nem túl régi hülyegyerekkorát juttatják eszébe. Neki szólnak a min
dig vadonatúj samponok hajfestékek krém ek égig érő szempillák amelyeknek a ne
vét egyetlen perc leforgása alatt tizenötször mondják el, a könnyebb megjegyezhető
ség kedvéért.

Általában neki dolgoznak az ő kegyeit keresik a tévések amikor a film eket válogat
já k  amikor kisebb pletykákat műsornak álcáznak és hát főleg: neki szól az úgyneve
zett valóság-show. M ert abból kiderül, hogy egészen egyszerű ésszel, az övéhez ha
sonló minimális képességekkel is nagy ismertségre - és nem utolsósorban pénzre - te
het szert az ember.

És ez őt boldoggá teszi. És ez a fontos.
És a tévéseket is boldoggá teszi. D e ez nem fontos.

L A

A város közgyűlése idén hat, kiemelkedő szakmai teljesít
ményt nyújtó, több évtizedes pályát befutott pedagógust 

tüntetett ki Oktatási Díjjal.
Weninger Endréné, a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola 

után most a Piarista Általános Iskola magyar-angol szakos tanára
ként, és idegen nyelvi munkaközösség vezetőjeként, versenyek 
szervezőjeként ért el kiemelkedő eredményeket. Zöldi Kovács Já
nos, a Bányai Júlia Gimnázium igazgató-helyettese pályafutását 
Városföldön kezdte, ahol éneket, fizikát és matematikát is oktatott. 
Az ének-zene oktatása mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
jelenlegi parádi városi tábor megépítésében, és a gyermekek tábo

roztatásában. Sáriné Czakó Erzsébet, a Hosszú utcai 
Napköziotthonos Óvoda óvónője, a főiskolás hallgatók gyakorlati 
képzése és szakmai munkaközösségi tevékenysége elismerésekép
pen is kapta a díjat. Rapcsányi Lászlóné 1965 óta tanít közgazda- 
sági szakmai tárgyakat a Közgazdasági Szakközépiskolában, ma 
már nyugdíjasként. Dr. Verebélyi Istvánná a Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakképző Intézet 
igazgatója, matematika tanár. Óváriné Csabai Mária matemati
ka-fizika szakos tanári munkája, a Bányai Júlia Gimnáziumban be
töltött felelős pedagógiai munkája mellett a Megyei Pedagógiai In
tézet szaktanácsadójaként is kiemelkedő munkát végzett.

Különleges születésnapi köszöntő
Ritka az a születésnap, amikor az ünne

pelt nem kapja, hanem adja az ajándéko
kat. Költők, muzsikusok, színészek, tudó
sok, képzőművészek általában tanítványa
ik, tisztelőik hódolatát fogadják egy-egy al
kotás, tanulmány, esetleg alkalmi kiadvány 
formájában.

Vannak azonban olyanok, akik a születésna
pot is m unkával ünnepelik: ők azok, akik 
m egszállottan végzik tevékenységüket, akik 
szám ára az a term észetes, ha bárm ely napon 
hódolhatnak  m unka-szenvedélyüknek, ami 
nekik inkább hivatás és kedvtelés. Ők a bol
dog em berek, akik akkor is hangszerrel, tollal,

ecsettel, tanulm ánnyal ünnepelnek, am ikor 
m ások egy kicsit lazítanak, s élvezik a feléjük 
áradó jubileum i üdvözléseket.

Palotás József, az M. Bodon Pál Zeneiskola 
igazgatója, az azonos nevű kam arazenekar 
m űvészeti vezetője, a Kecskem éti Szim foni
kus Zenekar koncertm estere, a fáradhatatlan 
szervező duplán ünnepelt: végighegedült egy 
teljes koncertm űsort, s közben együtt m uzsi
kálhatott kollégáival, volt növendékeivel, ba
rátaival, s m ellesleg m egörvendeztetett m in
denkit, aki őt születésnapja alkalm ával kollé
gaként, barátként, vagy egyszerűen közönség
ként felkereste.

Ausch Klára üzenete

‘XjSftén

Ezerháromszázhuszonhárom kecskeméti zsidó embert deportáltak Kecs
kemétről a haláltáborokba. Voltak Kecskeméten is, akik életük kockáztatá
sa árán is próbáltak megmentésükben segíteni. Közéjük tartozott páter 
Károlyi (Krausz) Bernát ferences atya házfőnök is. Június 6-án a kecske
méti Barátok Temploma melletti romkertben közös tisztelgésre hívták a 
kecskemétieket a Porta Egyesület és a Zsidó Hitközség vezetői. Zsoltár 
hangzott el héber nyelven Tóth Emil főkántortól, majd a mártír pap emlé
ke előtt tisztelgett Szécsi Gábor polgármester, Feldmájer Péter, a MAZSI- 
HISZ területi csoportjának elnöke, Bábel Balázs érsek és Deutsch Róbert 
főrabbi. A tavaly felújított Fioretti-udvarban emlékfát ültetnek a 112 évvel 
ezelőtt született páter emlékére.

megállapodásZsoltár az áldozatokért Együttműködési
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TOifté̂ v
KECSKEMÉTEN TALÁLKOZTAK EURÓPA SZOCIÁLIS MUNKÁSAI

Beszélgetés Göncz Kingával
Kecskemét és Nagykörös volt a helyszíne az „European 

Social Work“ (EUSW) elnevezésű nemzetközi szervezet har
madik évi konferencia-műhelyének. A párm ai székhelyű 
EU SW  a szociális munkásokat képző intézményeketfogja ösz- 
sze. A hálózatnak jelenleg 23 ország 4 7 egyeteme, illetvefőisko
lája tagja. M ivel a szakm ai együttműködésnek a Károli Gáspár 
Református Egyetem Nagykörösi Tanítóképző Főiskolai Kará
nak Diakóniai Intézete is a tagja, valamint Kecskeméten is vár
hatójövőre a szociális munkások ún. master-képzésének bein
dítása, m ost három napon á t a két alföldi városban cseréltek 
eszmét Európa szociális m unkásai A  szociális terület vezető 
szakemberei megint egy kicsit jobban megismerték egymás or
szágainak a képzési, valamint ellátási rendszerét - a sokban kü
lönböző szisztémák sikerei és hibái egyaránt szolgáltak tanul
ságokkal minden résztvevő számára.

Sok szó esett a szociális munka és a spiritualitás kapcsolatá
ról, egyebek m ellett a diakónus-képzésről, amely Nagykörösön 
1990 óta működik ismét, m íg a segítő egyházi hivatás oktatása 
m ellett 1998 óta folyik itt szociális munkás-képzés is.

Kiderült, hogy a magyar struktúrának több előnyös oldala 
van, annak dacára, hogy a mai értelemben vett szociális mun
kás-képzés hazánkban, 1989előtt nem létezhetett. (A 70-es évek 
elején indult a gyógypedagógiai főiskolán a „szociális segítök“, 
m ajd a 80-as évek közepén a „ családsegítők “ képzése.)

Nemzetközi értelemben is jelentős továbbá a fejlődés, amely 
nálunk az utóbbi években tapasztalható a területen. Irigylésre 
méltó például, hogy Magyarországon egy család tagjainak egy
m ást kötelező támogatniuk, valamint örvendetes, hogy az ön- 
kormányzatok m ellett egyre több a non-profit szerveződés, és 
köztük növekvő számban a különböző egyházi szervezet, amely 
bekapcsolódik a szociális támogatási rendszerbe. Növekedett az 
átlagéletkor, és a bentlakásos intézmények helyett sokan vá
lasztják inkább az otthoni ápolás lehetőségét Egy m ég szemé
lyesebb, kliensközpontúbb, rugalmasabb szociális rendszerre 
van azonban szükség, amely megfelelően felkészült egyebek 
m ellett például a nagymértékű nemzetközi migrációból adódó 
esedeges problémák megoldására is.

Dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium államtitkára szerint, aki a műhely egyik elő
adója volt, jó úton haladunk. Előadásában a szociális mun
kát Magyarország és Kelet-Európa egyik változásban lévő 
hivatásaként jellemezte. Mennyiben szükséges a változás?

A szociális munka nagyon erősen kötődik a külvilághoz, úgy is 
határozza meg magát, mint az egyén és a környezet együttmű
ködésének a könnyítésére, harmóniájának megteremtésére tö
rekvő hivatás. Itt az utóbbi 15 év alatt nagyon sok változás leját
szódott. A rendszerváltás teljesen új helyzetet teremtett az embe
rek számára. Megjelent a munkanélküliség, a létbizonytalanság 
- problémák, amelyekhez a szakmának alkalmazkodnia kellett. 
Most, az Európai Uniós csatlakozás kapcsán megint egy kicsit új 
fogalomrendszerre van szükség, amiben a szociális problémák
ról gondolkodunk. Magyarországnak is készítenie kell egy a tár
sadalmi kirekesztés elleni memorandumot, akcióprogramot - és 
ebben a folyamatban a szociális munkának is nagyon nagy sze
repe van.

Mennviben terveznek a képzési rendszeren változtatni?
A képzési rendszerben ettől függetlenül is várhatóak változá

sok. Elindult az úgynevezett bologna-i folyamat hazánkban is. 
Az Európai Unió kétlépcsős, egymásra épülő rendszerré szeret
né tenni a felsőoktatást. A szociális területen is mindenképpen új
ra kell gondolni, ha nem is a képzési tartalmat, legalábbis a struk
túrát.

Milyenek a szolgáltatási rendszer küátásai? Számíthatnak- 
e bérfejlesztésre is a szociális munkások?

Nagyon sokfajta terv van. A  szociális törvény, ami a hátterét ad
ja  a szociális szolgáltatásoknak, tíz éves, és nagyon sokszor kel
lett módosítani, úgyhogy most belefogtunk egy olyan munkába, 
amelyben a szociális törvényt vizsgáljuk felül, kezdve attól, hogy 
milyen alapszolgáltatások kiépítése szükséges. Béremelés 2 éve 
történt, és ezzel összefüggésben tavaly volt egy 7-8 százalékos 
létszámnövekedés a szociális területen, és elindult a részmunka- 
idős foglalkoztatás, elég magas arányban, amit nagyon előremu
tatónak érzek.

Kecskeméten jelenleg pontosan feleannyi szociális munkás 
dolgozik, mint amennyit a törvény előírna: 24 helyett csupán 
12. Milyen az országos helyzet?

Nemcsak Kecskeméten dolgoznak az előírtnál kevesebben - a 
szociális törvény rendkívül magas elvárásokat fogalmaz meg.

Emiatt van a szociális intézmények nagy része csak ideiglene
sen akkreditálva, mert nagyon nehéz megfelelni. Nagyon jó  len
ne, hogyha kétszer annyi szociális szakember lenne minden vá
rosban - nem tudom, hogy ez most mennyire elég, vagy nem 
elég-, de az a furcsa helyzet alakult ki, hogy nincs egy működő 
ellenőrzési rendszere a területnek. Emiatt a törvény próbálta fel
felé húzni a szolgáltatások minőségét úgy, ahogyan ezt egy tör
vény meg tudja csinálni. Tudniillik a törvény azt nem tudja meg
kérdezni, hogy egy szolgáltatás minősége milyen, hogy a klien
seket eléri-e. Ezt egy köztes minőségellenőrzési rendszer tudná 
megtenni, ami hiányzik. Várható, hogy nem a törvényi követel
ményeket emeljük magasabbra és hozunk egy-egy intézményt 
olyan helyzetbe, hogy nem tud megfelelni, hanem a korábbiak
nál nagyobb szabadságot kapnak. Nem feltétlenül kell ennyifaj
ta intézményt kiépíteni. Kevésbé mondanánk meg, hogy kiknek 
az ellátásához, pontosan hány ember, légköbméter, négyzetmé
ter, ágy szükséges. Inkább azt figyelnénk, hogy a szolgáltatás 
megtörténjen. Aztán jöhet egy minőségellenőrzési rendszer föl
állítása.

Vannak-e már határidők? Mikortól várhatóak a változások?
Folyamatosak Már elindultak a változások. Maholnap beindul 

majd, összefüggésben a közigazgatási reformmal, a szociális, 
kistérségi társulások rendszere, ami lehetőséget fog adni arra, 
hogy a jelenleg semmilyen alapellátással nem rendelkező telepü
léseken is legyen előrelépés.

Milyen pályázati lehetőségeket kínál az Unió?
Rendkívül sokat. A  nagyon szorosan vett szociális területen két 

nagy téma van: a legalábbis közvetve a munkaerőpiachoz kap
csolódó képzések, valamint az intézményrendszer kiépítése. Van 
egy csomó regionális fejlesztési pályázat, és a szociálpolitikai ter
vekkel kapcsolatban elindult egy nagyon jó  együttműködés. És 
azután vannak még a humán-erőforrásfejlesztésen belül is a fog
lalkoztatási, valamint az oktatási pályázatok, a szakképzésről, to
vábbképzésről, átképzésről.

Melyek a mindennapi munka legégetőbb problémái? Mi a 
helyzet például a családon belül erőszakot elkövetőknek a 
családból történő kiemelésével, attól való távoltartásával?

Nincs még távoltartási törvényünk - tart a civil szervezetek ál
tal a kérdés megoldására kezdeményezett jogalkotási folyamat. 
A jogszabály bevezetését egyébként legkorábban 2005. közepé
től tervezik, amikorra majd rendelkezésre állnak már az alkalma
zására minden szempontból megfelelően felkészült szakembe
rek. További lépésekre van szükség a megelőzésben, a családse
gítők, családterapeuták területén, Azután tudni kell gondoskodni 
a családok, a gyermekek, átmeneti elhelyezéséről, ellátásáról, il
letve a bántalmazóról is. Alapvetően bűnmegelőzési, és nem szo
ciális kérdés a családon belüli erőszak. Nem függ össze a szoci
ális helyzettel, minden rétegben előfordulhat.

A  szociális problémák szűkebben vett területén, Európa 
más országaihoz képest miben, mennyire vagyunk elmarad
va, vagy miben állunk jól?

Sok szempontból jobban állunk, sok szempontból pedig nem 
állunk túl jól. A szociális kiadások nagyságának tekintetében 
Spanyolországgal, Portugáliával, Törökországgal, a dél-európai 
államokkal vagyunk egy szinten, és többé-kevésbé Lengyelor
szággal, Szlovéniával. Ha pedig a szerkezeti felépítést nézzük, 
akkor egyrészt azt látjuk, hogy van egy pár olyan ellátórendsze
rünk, mint például a gyermekjóléti, alapiskolai szolgáltatásoké, 
ami Európában egészen egyedülálló. Rosszabbul állunk viszont 
mondjuk a munkanélküli-ellátás területén, ami azonban össze
függ azzal, hogy nagyon magas nálunk az aktív-korú munkanél
küliek aránya. Ide számíthatjuk ugyanis a kényszer-nyugdíjaso
kat is. A  munkaerőpiacról kiszorultak egy része ráadásul még 
meg sem jelenik a statisztikában - sokmindent lehetne tenni az ő 
érdekükben is. A szegénységből nem a segélyek, hanem a meg
felelő oktatáspolitika és foglalkoztatáspolitika jelentik a kivezető 
utat. Komoly problémát jelent a krónikus hajléktalanság, a hal
mozódó szegénység, a halmozottan hátrányos helyzet a kistele
püléseken, ahol kevesebb a lehetőség, magas az iskolázatlanság.

Milyen általános, illetve speciális tervezetek vannak ezek
nek a problémáknak a megoldására?

Vannak a rászorulókat segítő közoktatási programok. Aromák
ra vonatkozóan külön intézkedési csomag működik. Hangsúlyo
sak az oktatási rendszer befogadóbbá, integrálóbbá tételére irá
nyuló törekvések. Emellett sokminden történik a többi szociális 
területen is a szolgáltatások fejlesztésének érdekében. A speciális 
terveknél tehát fontosabb egy jól átgondolt általános program ki
dolgozása.

Varga Károly

Államtitkárok Erdélyben
K ecskem éti civil közrem űködéssel, 

Kelemen Attila m arosvásárhelyi pol
gárm ester-jelölt, RM DSZ parlam enti 
frakcióvezető és m egyei elnök m eghí
vására a közelm últban három  korm ány 
tisztségviselő já rt testvérvárosunkban. 
Szekeres Imre állam titkár útja éppen 
egybe esett a m egyei és városi kam 
pányt nyitó rendezvénnyel is (képün
kön Markó Béla és Borbély László 
társaságában), de legfontosabb prog
ram pontja a helyi vállalkozói körrel va

ló fórum a és találkozása volt, ahol tájékoztatást adott a gazdasági kapcsolatokban az 
anyaországi törekvésekről és tám ogatási lehetőségekről. Vojnik Mária, az egész
ségügyi- szociális- és családügyi m inisztérium  állam titkára egészségügyi fórum ot 
tartott és szám os intézm ényt, szervezetet látogatott meg. K épünkön a katolikus kar- 
itász Teréz A nya Szociális Gondozó K özpontjában CIos Enikő m unkatárssal és 
Csató Béla főesperessel. Baja Ferenc több m int harm inc civil szervezet vezetőinek 
tartott fórumot, m ajd szintén több intézm ényt és szervezetet látogatott meg. K épün
kön a Sapientia Egyetem nek is helyet adó Deus Providebit Tanulmányi Központban 
az egyik ott m űködő egyesület, a m ozgássérültek vezető képviselőinek társaságában.

Illyés Kinga nagysikerű előadói estje

Az Ifjúsági Otthonban „Játékaim44 címmel nagysikerű előadói estet tartott 
Illyés Kinga. Alföldyné Dobozi Eszter az est felvezetésében beszélgetett 

a marosvásárhelyi művésszel a versekről és megszólaltatásukról.

Pályázat energia-m egtakarításra
A Gazdasági és Közlekedési Minisztéri

um a lakossági energia-megtakarítás tá
mogatására (NEP-2004-1) lakástulajdo
nosfok), lakásszövetkezet, társasházak tu
lajdonostársainak közössége, egyházak 
számára írt ki pályázatot Beadási határ
idő: 2004. június 30-ig.

A támogatás célja: a lakások energetikai kor
szerűsítése, a lakossági energiafelhasználás 
mérséklése, a lakosság energetikai terheinek a 
csökkentése (1994 előtt épült lakóépületek 
(homlokzatok, tetőterek, födémek és pincék) 
utólagos hőszigetelése, nyílászáróinak utóla
gos hőszigetelése, illetve cseréje, meglévő fű
tési, illetve melegvíz-ellátási berendezések

korszerűsítése, energiatakarékos berendezésre 
való cseréje.

A  támogatás mértéke egy lakásra: a beruhá
zási költség maximum 30%-a, legfeljebb 500 
ezer Ft; lakásszövetkezet, társasház: a beruhá
zási költség maximum 30%-a, amely nem ha
ladhatja meg a beruházásban érintett 
lakásszám-szor 350 ezer forint értéket, egyhá
zak: az egyházi tulajdonban lévő, gyülekezeti 
célokat szolgáló ingatlanra vonatkozóan a be
ruházási költség maximum 50%-a, amely 
nem haladhatja meg a lakásonkénti, ill. min
den megkezdett 150 négyzetméterenként 500 
ezer Ft-ot.További információ: (1) 456-4302, 
456-4303,456A388, Internet: www.gkm.hu

A z E u r ó p a i  U n i ó  is t a n u l h a t  M a g y a r o r s z á g t ó l
A számoknak üzenetük van. 

Azzal, hogy a Magyar Szocialis
ta Párt a júniusi, európai parla
menti választásokra készülve 
listájának a harmadik helyére 
Lévai Katalint, a jelenlegi esély
egyenlőségi minisztert állította, 
újra megerősítette, hogy fő cél
kitűzései közé tartozik az esély- 
egyenlőség képviselete.

- M iniszter asszony az M SZP
listá já n a k  „h arm adik
h elyezettjekén t44 biztos befutónak  
szám ít. A z m ár köztudott, hogy a 
korm ányban m ásnak adja á t a je 
len leg i feladatkörét. M iként ké
szü l az újra?

- T erm észetesen továbbra  is az 
esélyegyenlőség képviselete lesz a fő

feladatom . M indeközben a hazai köz
életi aktivitásom at sem  adom  fel, 
ugyanolyan erővel és lendülettel sze
retném  képviselni a hátrányos hely
zetűek érdekeit, ahogy az elm últ ti
zenöt évben tettem.

- H ogyan á ll az esélyegyen lőség je 
len leg  az E u rópai U nióban? M i szá
m ítanak a közpon ti kérdésnek?

- A z Unió egyes tagállam ai sokkal 
fejlettebbnek m ondhatók a m ost belé
pőknél, így m eglepő, hogy ugyan
azok a m eghatározó pontok, m int 
M agyarországon. A zaz a nők helyze
te, tehát, hogy egyenlő m unkáért 
egyenlő bér járjon , azután a fejlettebb 
városi, és a leszakadtabb vidéki régi
ók közötti feszültségek kérdései, va
lam int a rom ák integrációja.

- E z azt is je len ti, hogy a p rob lé
m ák kezelésben talán a z unió is 
tanulhat valam it M agyarország
tól?

- Pontosan. A m iniszterelnök úr in
dította el a Rom a Évtized program ot, 
m elynek a vezetésével engem  bízott 
meg. Jelenleg kilenc ország résztve
vője a program nak, am ely a rom ák 
integrációját segíti elő. Úgy vélem , az 
itt tapasztaltak m indenki szám ára ko
m oly útm utatást jelenthetnek.

- M iben lá tja  az előrelépés leh ető
ségé, m ire k e ll koncen tráln i?

- A  fő feladat az integráció, ez pedig 
a képzésen alapulhat. M inden szinten 
segíteni kell a rom a fiatalok képzését, 
hogy képesek legyenek m egjelenni a 
m unkaerő  p iacán. N em  győzőm

hangsúlyozni ennek a fontosságát.
- A m ásik a lapvető  kérdés a nők  

helyzete. I tt m elyek a változásh oz ve
zető  lépések?

- Az alapvető szándékaink szerint a 
m unkaadókat céloztuk meg. Azaz: 
őket kell érdekeltté tenni abban, hogy 
a „veszélyeztetett korosztályú" nőket, 
tehát a negyven vagy ötven éveseknél 
idősebbeket is m egérje szám ukra al
kalmazni. Ezt a folyam atot például 
adókedvezm ényekkel, és más, hason
ló eszközökkel tudjuk elősegíteni. Je
lenleg éppen ez a folyam at zajlik M a
gyarországon is.

- É rzése szerin t a sa já t szak terü le
tén hogyan tu d  m ajd az E urópai 
P arlam entben  együ tt dolgozn i a ha
za i ellen zék képviselő ivel?

- Rem élem , hogy lesz együttm űkö
dés közöttünk, hiszen az esélyegyen
lőség kérdései nem  szoru lhatnak  
pártpolitikai érdekek mögé. A  m agam  
részéről kom oly erőfeszítésekre is 
hajlandó vagyok ennek az érdekében.

(hegyi)

http://www.gkm.hu
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„Sosem felejtem ezt a boldog hetet“
Nemrégiben találkoztam Kecskeméten huszonkilenc tiszteletbeli 

erdőlakóval. Ránézésre nem derül ki róluk, hogy erdőlakók len
nének, ugyanis remekül álcázzák magukat. Tisztára úgy feste

nek, mint városban élő, tizenegy éves, edzőcipős, mobiltelefonos, 
ötkilós táskákat cipelő kiskamaszok. Tulajdonképpen azok is, 

csak egy icipicit mások. Megjárták az erdőt, és megállták a he
lyüket olyan körülmények között, amelyek egy városlakó számá

ra meglehetősen szokatlanok.

A II. Rákóczi Ferenc Á ltalános Isko
la 5. d osztályosai m ájusban egy hetet 
töltöttek a N yíri erdőben lévő erdei is
kolában, a Vackor várban. O lyan kitű
nő teljesítm ényt nyújtottak, hogy Vaj
da Rudolf ö-ko-ordinátortól és Mak
ra Zsuzsanna vack(o)ordinátortól (az 
erdei iskola vezetője és m unkatársa) 
oklevelet kaptak. Eszerint az 5. d osz
tály a rendkívüli m ódon nehezített er
dei tízpróbaversenyt valam int a piros
sárga csillagokkal tarkított éjszakai 
kalandtúrát sikeresen teljesítette, ezért 
örökös tiszteletbeli erdőlakóvá m inő
síttetett.

Szondiné Asztalos Éva osztályfő
nök szerint a gyerekek felejthetetlen 
élm ényeket szereztek a Nyíri erdőben. 
Efelől nem  is lehet kétség. B eszélgeté
sünkkor olyan elemi erővel törtek fel 
az em lékek, hogy m ég egy parlam enti 
gyorsíró is bajban lett volna a jegyzem 
teléssel. (A tiszteletbeli erdőlakók iga
zi diákm ódra örültek az újságíró m eg
je lenésének , félbe lehetett ugyanis 
hagyni a nyelvtan felm érőt.) M ire ki
csöngettek, m ár igen nehéz volt kordá
ban tartani az osztályt, azok is bekap
csolódtak az általános kiabálásba, akik 
addig szerényen hallgattak. Szinte hi
hetetlennek tűnt, hogy ezek a gyere
kek képesek voltak m ajd 
egy óra hosszáig teljes 
csendben arra várni, 
hogy m egjelen jenek  a 
szarvasok az etetőnél.

M i is az az erdei isko
la? Bory Péter szerint 
olyan létesítmény, am it 
arra ta láltak  ki, hogy  
m egm utassák  az erdő 
szépségeit. Tóth Ágnes 
szerint benne van a ne
vében, de m égsem  
olyan, m int a hagyom á
nyos iskola: nincs bioló
gia m eg m atek, hanem  a 
term észetről és a term é
szettől lehet tanulni.

A zt kérdeztem  az 5. d-től, mi volt a 
legérdekesebb élm ényük, m it tanultak 
ebben a furcsa iskolában és ugyan m i
re m ennek m indezzel a városban? Az 
erdőlakók alaposan kioktattak.

Vikor Fanni: Rengeteget tanultunk 
a gyógynövényekről, az égboltról, a 
csillagokról, m eg arról, hogy lehet a 
szem etet hasznosítani. N ekem  tetszett, 
hogy vicces és já tékos foglalkozások 
voltak.

Tormási Judit: Vajda Rudolf, az er
dei iskola igazgatója beszélt a csillag
képekről, m egm utatta az Esthajnal

csillagot és a Göncölszekeret. Rudi 
bácsi felnézett az égre, és m egm ondta, 
hány óra van. A zt is kiolvasta az ég
ből, m ikor fog esni és meddig.

Fanni: A z ilyesm it nem  egy hét alatt 
tanulja m eg az ember, idő kell hozzá. 
Rudi bácsi m ásfél éve az erdőben él, 
ism eri m inden porcikáját.

Pencz Kriszta: A z ilyen ism eretek 
nagyon hasznosak, m ert ha a városban 
vagy a faluban nincs toronyóra, akkor 
is tudja az ember, mennyi az idő. A 
szálláshe lyünk  nagyon  kényelm es 
volt, m inden szobának volt neve, pél
dául dám szoba, rókalyuk, m edvebar
lang. A  szobánkat nekünk kellett rend
ben tartani. N égyen laktunk együtt, jó l 
összeszoktunk.

Tóth Ági: K aptunk oklevelet, kis 
cserépben tölgyfát. M i voltunk a leg
jobb  osztály, a leggyorsabbak a já ték 
ban. Az íjászkodás volt a legszebb él
ményem. M ég soha nem  fogtam  íjat a 
kezem be. Szalm abálába kellett lőni, 
m ég azt se találtam  el, de nem  baj.

Kávai Krisztián: N ekem  a legna
gyobb élm ény az első éjszakai bátor
ságpróba. K ét csapatunk volt, egy a lá
nyoké, egy a fiúké. Rudi bácsi v ilágí
tó je leke t hagyott az erdőben, azok 
m entén kellett eltalálni a célba. E lin

dultunk, Peti előre ment, és egy bokor
ban m ozgást látott. K iabálni kezdett, 
hogy: vaddisznó, vaddisznó! De csak 
a lányok voltak a bokorban. A m ikor 
beérkeztünk a célba, azt hittük, hogy 
mi győztünk. De a lányok ham arabb 
beértek, csak elbújtak, és előjöttek, 
am íg mi örvendeztünk. A visszavágót 
viszont m i nyertük. A z erdei torna is 
tetszett. Erik bácsi, aki tartotta, m eg
viccelt azzal, hogy rajtra indulunk, de 
aztán sajtot kiáltott. M egtanultuk, ho
gyan lehet a csalán ellen védekezni, 
m egettük, és nem  csípett. Csalánteát

készítettünk, m egfigyeltük a m adara
kat, a fák kérgét.

Hammer Ildikó: Legizgalm asabb 
élm ényem , am ikor a bátorságpróbán 
éjszakai sötétben kialudt a zseblám 
pánk. A  próbán be lehetett bizonyítani, 
hogy m it tanultunk a vonaltérkép meg 
a tájoló használatáról. K ilyukadtunk 
egy em lékm űnél, m eg kellett tanulni a 
rajta lévő neveket, és a végállom áson 
bem ondani. Úgy csináltuk, hogy m in
denki m egjegyzett egy nevet.

Sípos Anett: Éva nénivel elm entünk 
vadlesre, sokáig vártunk, de nem  jö tt 
semmi. Na, m ondtuk, m enjünk. És ak
kor m egindultak a dámvadak! Félórá
ig figyeltük őket, am íg m egették, amit 
Rudi bácsi kiszórt nekik.

Pusztai Vivien: N agyon jó  volt az 
erdei tízpróba az utolsó napon. Igaz,

A helvéciai gyerm eknapon közel 100 
gyerm ek vett részt, akik egész nap 
játszhattak, ehettek és ihattak kedvük
re. A művelődési otthonban 10 órakor 
volt a gyülekező, majd uzsonna kö
vetkezett. Ezután papírsárkány készí
tés, agyagozás, ping-pong és tollas
labda verseny, aszfaltrajz következett 
felnőtteknek és gyerekeknek. Közben 
a hódmezővásárhelyi Léghajó Szín
ház is szórakozta tta a közönséget 
„Utazás az unióba" c. összeállításuk
kal. A finom ebéd után kisétáltunk a 
Fehértói napközis táborba, ahol már 
vártak m inket a katonák különböző 
programokkal: célba lövés, célba do
bás, darts, ügyességi labdajáték. A na
pot a szalonnasütés, bográcsolás zárta 
közös énekléssel és gitározással a tűz 
körül. A  részvétel és az étkezés is, a tá
m ogatóknak köszönhetően, ingyenes 
volt. Ezen felül mindenki ajándékok
kal és gazdag élményekkel térhetett 
haza.

hogy esett az eső, de elpakoltuk a tera
szon a székeket, és ott végeztünk el 
m inden feladatot. Vegyes csapatok 
voltak, és döntetlen lett a végered
mény. Rudi bácsi javasolta, hogy táv
irányítós já ték  legyen a döntő. Bekö
tött szem m el kellett a lufikat eltalálni, 
a többiek irányításával. R engeteget 
nevettünk.

Szabó Dorina: Lovaskocsikáztunk 
is. Bem entünk a vadakhoz Rudi bácsi
val, és m egetettük őket. Az íjászkodás 
és a bátorságpróba nekem nagyon em 
lékezetes maradt.

Surányi Vanessza: Volt olyan, hogy 
kenyeret sütö ttünk, gö rkorcso lyáz
tunk, a fiúk fociztak. Találtunk tizen
hét pávatollat!

Bory Péter: N ekem  szép em lékem, 
hogy az esőben görkoriztunk a legjobb

barátom m al. Szerintem  nagyon jó l k i
találták ezt az erdei iskolát, szívesen 
visszam ennék.

Fanni; Rengeteg gyerek úgy van ve
le, hogy hazamegy, és tévézik, számí- 
tógépezik. Itt m eg sokan ezeket nem  is 
hiányolták. M inden perc be volt táb
lázva, beszélgettünk, játszottunk. Lát
tunk fekete harkályt is, am int eteti a fi
ókáit, sárgarigót a fészkében. K ecske
méti gyerekeknek ez nagy élmény.

Kriszta: A m ikor visszajöttem , na
gyon unatkoztam  a városban. M inden 
olyan szürke volt.

Szondiné Asztalos Éva osztályfő
nök: N agyon hasznos volt ez a néhány 
nap. N em csak az új ism eretek m iatt, 
hanem  m ert fegyelm et is tanultak, 
összpontosítást, a legizgő-m ozgóbb 
gyerek is képes volt hosszú ideig egy 
dologra koncentráln i. N égyen-ö ten  
laktak egy szobában, m egtapasztalták, 
m it je len t alkalm azkodni egym áshoz, 
rendben tartani a környezetüket, elfo
gadni a szobaparancsnok irányítását. 
A gyerekek többsége életében először 
volt ennyi ideig távol az otthonától. 
K icsit tartottam  ettől, de nem  volt pa
naszkodás, sírás-rívás anyuka után. 
M indannyian nagyon jó l viselkedtek.

A  gyerekek a Vackor várban naplót is 
vezettek. H am m er Ildikó ezt jegyezte 
fel a búcsú napján:

„Reggel kicsit el voltam  keseredve, 
m ert ez volt az utolsó napunk. A dél
előtt m égis jó l telt, pedig esett az eső. 
A z erdei tízpróbán nagyon izgalm as 
feladatokat kellett végrehajtani: célba 
lövés (egyet se találtam  el), m ocsárjá
rás tüskökön, kötélhúzás (lábbal is!), 
lajhárm ászás, jéghokizás, fafurésze- 
lés, szögbeverés, lufi-pukkasztás be
kötött szemm el, ping-pong labda-vi
tel, m indez persze időre. Ezután Rudi 
bácsitól kaptunk egy oklevelet a telje
sítm ényünkért, m ég egy kis tölgyfa
csem etét cserépben. N agyon jó l érez
tem magam, és soha nem  fogom elfe
lejteni ezt az izgalm as, boldog hetet.

M. Á.

Igazi gyermeknap  
Helvécián

Az erdei iskola olyan több napos, a szorgalmi időben 
megvalósuló, a szervező intézmény székhelyétől kü
lönböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési
tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás fo
lyamatát - a tanulói képességek fejlesztését és a tan
anyag elsajátítását - a tanulók aktív, együttműködő
beavatkozó megismerő tevékenységére építik. A taní
tás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és 
szervesen kapcsolódik a választott helyszín természe
ti, ember által létesített és szociokulturális környezeté
hez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel har
monikus, egészséges életvezetési képességek fejleszté
se, a közösségi tevékenységhez kötődő szocializáció.

(Szakszerűség és minőség az erdei iskola tervezésé
ben - munkaanyag)

Németh Mariann



A nagy fó  és 
a miniszter

A z útelágazásnál épü lt fogadó  tága
sabb, rendezettebb m int a környéken 
levő hasonló, útonlevők ellátására léte
sített büfék, csárdák, kocsmák. F orgal
m át m égis gondosan kialakított parkí
rozójának tudták be az ideérkezők. 

D élelőtt m ég tavasz volt, ám am ikor 
késő délután hideg ásványvízre vagy 
kólára szom jasan betértem , jó lese tt le
ü lni a párás oldalú poh ár m ellé a vad
szőlővel befuttatott udvari részen. Igazi 
nyár volt már. Utánam három autó ka
nyarodott be, felh evü lt utasokkal, vala
m ennyien oldottak m ár protokolláris 
öltönyükön, zakójukat is vállukra vetve 
igyekeztek a hűvösbe.

E kkor vettem  észre, hogy egyikük a 
je len leg i korm ány m inisztere, a többiek  
pedig  - nyilvánvalóan - m unkatársai A 
közelem ben ültek le, rendeltek hűvös 
italokat, fan yar gyöm bért, ton ikot 

A m iniszter zakóját a székre terítette, 
indult a mosdóba. V isszafelé jö v e t p e 
dig elhaladt egy önfeledten já tszó  gye
rekcsoport m ellett A m ikor átlépte a sö
vényből kialakított kaput, a tanítónőt 
m egjelenítő kislány felk iá lto tt:

- M egjött a Kovács Józsi! H ol késtél 
kisfiam ?...

A m iniszter a p illan at tört része alatt 
m egértette, hogy bevonták a já tékba és 
a szájszögletébe zárt m osollyal vála
szolt:

- Tanítónéni kérem , - elaludtam ...
- M i lesz így belőled, Józsikám , ha 

m indig elkésel? - replikázott a nagyala
kú könyvet szorongató kislány.

- Szegény anyád m eg csak dolgozik... 
dolgozik...

A z „osztály“ többi tagja, ekkor m ár 
javában  súgott „Józsidn ak: sírjál!

- Pedig annyit tanultam , - m ondta a 
m iniszter, sírás hangon, m iközben szo
rongatta a nevetés, - csak tessék kér
dezn i..

Észrevettem , hogy a „naplót“ m agá
hoz szorító kislánynak m ég szem üvege 
is van. Pontosabban szem üvegkerete, 
am it a dorgáláshoz felrakott, így já t
szotta szerepét

- Szóval tanultál, Józsikám , - kérdez
te, Tegnap m ég nem tudtad a táblára ír
n i a nagy jö -betü t! A kkor m it tanultál, 
Józsikám ?

A  többiek újra súgtak: tagadd le!
- M egpróbálnám ... tanítónéni kérem ,

- próbálkozott az állam férfiú.
A  tábla nagy kartonlap volt, a kréta  

viszont valódi! E s K ovács Józsika ki
m ent a táblához

Tökéletes csend volt, a je len etet töb
ben figyeltü k  már. E lőször egy függőle
ges vonal került a kartonra.

- E z I! - kiabálták a nebulók, és nyúj
tották a kezüket a tanítónéni f e lé  O pe
dig állt, ingatta fejé t, k icsit m osolygott, 
látható volt, hogy két fe lső  frontfoga  
hiányzik.

- N o, Józsikám , igyekezz!
A  m iniszter fe jé t sim ította, jelezve, 

hogy gondolkozik a dolgon, m ajd az I  
függőleges vonalára húzott egy vízszin
tes vonalat

- Tö! N agy tö! - kiabálták kórusban a 
kicsik. E kkor a függőleges vonalra 
m ég egy vízszintes került a kis csoport 
m egelégedésére.

- E z m ár a nagy fö  - m ondták meg
könnyebbülten.

A tanítónéni is örült, s m egnyugodva 
m ondta: jó l van, Józsikám ...

Ö nfeledten já tszo ttak  tovább, nem  
vették zokon, hogy a fé r fi elm ent

- Régen m ulattam  ilyen jó t, - m ondta 
kíséretének a m iniszter. A zok finom an  
ugratták, hogy m ost m ár ugye, tudja a 
nagy fő -t, tö-t, í - t ... Valamennyien ne
vettek a néhány perces iskolásdin, ahol 
a fe ln ő tt fé r fi és a cserfes „tanítónéni“ 
közös hangot ta lá lt

A m ikor valam ennyien elm entek, 
m egpróbáltam  a gyerekek közé kerül
n i A hogy a közelükbe értem , elhallgat
tak, nézelődtek. Biztattam  őket, já tssza
nak nyugodtan tovább, m indhiába.

Azután a „tanítónénií( apja elm ondta, 
hogy a kis csoport kora tavasz óta isko
lásat já tszik , de tudják, hogy feln őtte
ket, vendégeket nem szabad bevonni, 
azok úgysem értik az egészet 

Ilyenform án, - m ondta a férfi, - m ég 
soha nem kapacitáltak senkit, hogy 
já tsszon  velük. Csak m ost, a m in isztert 

Kovács Józsika: je les!
sel

A hüllők arisztokratája
Él Magyarországon egy gerinces állat, a rákosi vipera, vagy 

ahogy a népnyelv errefelé ismeri a „homoki kígyó" - amelyik 
már sehol sem található meg másutt a Földön. Méhely Lajos 
neves múlt századi herpetológus, a faj leírója, a hüllők arisz
tokratájának nevezte ezt a ma a kipusztulás szélén álló 
mérgeskígyót.

A rákosi vipera Európa legveszélyeztetettebb mérgeskígyója, 
felkerült a Berni Egyezmény D. Függelékébe, az IUCN a „threat- 
ened“ kategóriába sorolta, és szerepel a CITES - ismertebb nevén 
a Washingtoni Egyezmény I. Függelékében is. ANatura 2000II.- 
es listáján is szerepel, ezáltal az Európai Unió közösségi szem
pontból is kiemeltnek tekinti védelmét. Példátlan az a gyorsaság, 
ahogy eltűnt Európából, hiszen 1893, a faj leírása óta alig telt el 
több mint 100 év, s mára már bizonyítottan kipusztult Ausztriából, 
Romániából, és Bulgáriából. Már csak nálunk él, de kis létszámú, 
egyre fogyó, egymástól elszigetelt populációkban.

Magyarországon a rákosi vipera 1982 óta védett, 1986 óta foko
zottan védett, 1992-től pedig természetvédelmi szempontból a 
legkiemeltebb kategóriába tartozik, természetvédelmi értéke egy
millió forint. Jelenleg a magyar gerinces fauna elismerten legve
szélyeztetettebb faja

Mi okozhatta ezt a hihetetlenül gyors megfogyat
kozást, amely nem csak egy-egy élőhelyre kor
látozódott, hanem a teljes hazai állomány
ra? Elsősorban a mezőgazdaság térhó
dítása és intenzívvé válása. A gyepfel
törések miatt a rákosi vipera elvesz
tette élőhelyeinek jelentős részét, 
és természetesen egyes állomá
nyait is, hiszen a felszántás-során 
nagy tömegű állat pusztult el.

A  19-20. század fordulóján, 
majd a későbbi Duna-Tisza-közi 
vízrendezések tovább csökkentet
ték az élőhelyeit. Erre az időszakra 
tehető a tanyavilág kialakulása, ami to
vábbi gyepterületek feltörésével és műve
lésbe fogásával járt. Az utolsó drasztikus 
élőhelyvesztés pedig a közvetlen múltban, az 
1980-as években történt Az akkori agrártámogatási rend
szer lehetővé tette, hogy feltört gyepterületekért a termelő szövet
kezetek felvegyék az állami támogatást. Függetlenül attól, hogy a 
terület alkalmas volt-e művelésre, vagy az erdőgazdálkodásra. 
Mindezekhez járult a nagytáblás szántóföldek térhódítása, a nagy
üzemi állattartás, a fajtaváltás, a gyepek felülvetése és műtrágyá
zása, a kaszálási mód megváltozása. Az egymástól távolra kerü
lő, kis létszámú állományok már nem voltak képesek a természe
tes elhullást sem kiegyenlíteni, nem beszélve a szándékos pusztí
tásról, a gyűjtésről.

Ezen okok miatt vált szükségessé a „Viperavédelmi Központ*4 
kialakítása. Létrejötte igazi csapatmunka. Az alapötlet a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület e fajjal foglalkozó 
munkacsoportjától ered, melyet aztán magáévá tett az állami ter

mészetvédelem. Nem kis része volt ebben a Fővárosi Növény- és 
Állatkertnek sem. A  Viperavédelmi Központnak helyet adó tanyát 
a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága vásárolta meg, és épít
tette át az új feladatnak megfelelően. Az anyagi forrást a Környe
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium biztosította.

Az üzemeltetéshez és a fejlesztésekhez további pénzekre van és 
lesz szükség: a következő négy évben az Európai Unió LIFE 
Natúré pályázati rendszere biztosít fonást, amire az MME, a Kis
kunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park közösen 
nyújtott be pályázatot.

A pályázat által megfogal
mazott szakmai feladatok 

a következők: a Rákosi 
Viperavédelmi Központ 
kialakítása és működte
tése; gyeprekonstrukció 
az erdőtelepítések által 
elfoglalt korábbi élőhe

lyeken állomány-moni
toring és kapcsolódó kutatá

sok; a lakosság informálása, 
szemléletformálása a faj helyze

téről, illetve a viperavédelem fontos
ságáról.

A védelmi központ szakmai és technikai üze
meltetéséért az MME felel, szorosan együttműködve a Kiskunsá
gi Nemzeti Parkkal. Az egyik fontos feladat, hogy a központban, 
védett környezetben nevelt állatokkal megerősítsük a természet
ben élő populációkat. Az első, látványos eredmények mintegy tíz
tizenöt év múlva lesznek láthatóak.

A  védelmi központ léte természetesen nem jelenti azt, hogy a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Természetvédelmi 
Hivatal, az érintett nemzeti parkok nem tesznek további erőfeszí
téseket az élőhelyek és az ott még megmaradt állományok védel
mére.

További szakmai információ kérhető: Péchy Tamás prog
ramvezető (MME): Mobil: 30/9406-712

E-mail: madartav@hu.inter.net

Ivóvíz,
csatorna,
természet

K ecskem éten és térségében az Euró
pai Unió előcsatlakozási, illetve kohé
ziós alapja segítségével néhány éven 
belül m egvalósul a szelektív hulladék- 
gyűjtés és a teljes körű szennyvízcsa
tornázás. Előbbi esetében m ár ez év 
m ásodik felében, a csatornázási pro
jek te t illetően jövő  évben kezdődnek a 
munkálatok.

Az erről tartott sajtótájékoztatón Kis 
Zoltán, a K örnyezetvédelm i és V íz
ügyi M inisztérium  állam titkára e l
m ondta, hogy M agyarországnak  
2015-ig folyó áron 1600 m illiárd fo
rintot kell fordítania az ivóvízm inőség 
javítására, a szennyvízelvezetésre il
letve a hulladékgazdálkodásra, hogy 
m egfeleljünk az európai uniós köve
telm ényeknek. Az összeg fele EU-for- 
rásból érkezik, de így is nagy m egter
helést je len t az országnak.

A z állam titkár elm ondta, hogy a 
KVM  ez évben három  területre fordít 
kiem elt figyelmet, ezek közül az egyik 
a Duna-Tisza közi Hom okhátság. A 
korm ány döntése szerint idén m integy 
négyszáz m illió forint fordítható e 
program ra, az összeget a m egyei ön- 
korm ányzatnak adták át. K is Zoltán 
szerint 10-15 éven belül nem  épül D u
na-Tisza csatorna, ezért a hom okhát
sági program  lényege a vízvisszatar
tás, a vízelnyelő helyek feltérképezése 
és a szabályozatlan vízkivétel m eg
akadályozása.

A  N atura 2000 hálózatról az állam tit
kár elmondta, hogy ennek révén öt
hatszáz ezer hektárral növekszik M a
gyarországon a védett területek nagy
sága. A  korm ány nem  kártalanítással, 
hanem  program finansz írozással k í
vánja segíteni az ilyen területeken 
gazdálkodókat. A z agrár-környezetvé
delm i program ra uniós és hazai forrá
sokból idén várhatóan 50 m illiárd fo
rint jut.

m.

PÁLYÁZATOK
A Cartoon Network pályázata: Animáció 

Generáció 2004. Alsós és felsőtagozatos diá
koknak. Beadási határidő: 2004. július 2. To
vábbi információ: Nagy Bernadett (l/)266-78- 
33,

e-mail: cartoonhu@tumer.com); Internet: 
w w .pafi.hu/dow nload/0403w 41 /Anim áció 
Generáció tajekoztato.doc (692 Kb)

A Gyermek-, Ifjúsági és Sport-minisz-téri-
um pályázatot hirdetett a gyermek- és ifjúsági 
szervezetek infrastmkturális fejlesztésének tá
mogatására társadalmi szervezetek, alapítvá
nyok, egyházak szerveződései rézére. Beadási 
határidő: 2004. június 30. Apályázat kódja: IFJ- 
GY-04-B

A pályázat célja: a gyennek- és ifjúsági szer
vezetek számítógépes munkaállomással való 
támogatása. A támogatás tárgya korszerű PC 
munkaállomás Internet és multimédia lehetősé
gekkel, monitorral, magyar nyelvű operációs 
rendszenei, magyar nyelvű irodai alkalmazás
sal, vírusvédelemmel és A/4-es színes tintasu
garas nyomtatóval.

További információ: Mobilitás Pályázati Igaz
gatóság, 1145 Budapest, Amerikai út 96.; 
www.mobilitas.hu,www.gyism.hu

Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató 
Iroda: 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2., tel: 
62/540-788

Országos börze
A kályhák szerelm eseit, az építkezőket, 

tervezőket látták vendégül a N épi Iparm ű
vészeti M úzeum ban m ájus 29-én, a népi 
kályhások országos börzéjén. A z érdeklő
dők m egism erkedhettek a kályhaépítők
kel, a kályhaszem ek készítőivel, m intada
rabokkal és az alkotások referencia fotói
val. Sabján Tibor a cserépkályha történe
téről, Nagy András a kem enceépítés új 
technológiáiról tartott előadást. A  kályhák 
restaurátorai is szívesen ism ertették a régi 
kályhaépítők szakmai trükkjeit. Úgy tűnik, 
hogy a népi fűtő-alkalm atosságok rene
szánsza elkezdődött hazánkban. N em  is 
lehet ezen csodálkozni, hisz m inden em 
ber vágyik a m elegségre...

Lehet válogatni!
Jövő év végére a sikeres ISPA-pályázat eredményeként Kecskeméten is teljes kö

rűen megvalósulhat a szelektív hulladékgyűjtés. A Városgazdasági Kft nemrégi
ben tizenegy várorészben helyezett ki papír- és műanyaggyűjtő edényeket, melye
ket év végéig továbbiak követnek. A mostani főpróbán kiderülhet: tettekkel is tá
mogatják-e a kecskemétiek az elvben mindenki által helyeselt szelektív hulladék- 
gyűjtést.

Mint Lassú Tibor Attila, a VG Kft igazgatója a témával kapcsolatos sajtótájé
koztatón elmondta, az összegyűlt papírt és PET-palackokat a cég elszállítja, válo
gatás után pedig értékesíti. Az újságok, szórólapok, műanyag flakonok tehát nem 
a város melletti szeméthegyet növelik, hanem újrahasznosíthatok lesznek. A  folya
mat önfenntartó, vagyis az értékesítés bevételéből fedezi a VG Kft a szelektív gyűj
tés költségeit.

A  Duna-Tisza közi Nagytérség Konzorcium, amelynek Kecskemét is tagja, még 
2001-ben szilárdhulladék-gazdálkodási ISPA-pályázatot nyújtott be az Európai 
Unió Bizottságához. Szécsi Gábor polgármester elmondta: a pályázat legfonto
sabb eleme, hogy a résztvevő települések 2006-ig teljes körűen áttérjenek az EU 
elvárásainak megfelelő hulladékgazdálkodásra, főképpen a szelektív hulladék- 
gyűjtésre. A pályázat sikeres volt, így várhatóam nyár végén több beruházás meg
kezdődhet. Az építkezés jövő év végén, legkésőbb 2006 elején fejeződik be.

A  beruházás teljes értéke 6 milliárd forint, amelynek fele uniós támogatás, negy
ven százaléka kormányzati segítség, a fennmaradó részt a települési önkormány
zatok finanszírozzák. Kecskeméten egy hulladékválogató mű és két hulladékud
var épül. Negyvenkilenc gyűjtőszigetet alakítanak ki, ötezer darab, a szelektív hul
ladékgyűjtést szolgáló edényt helyeznek ki, háromezret Kecskeméten, a többit a 
kistérséghez tartozó településeken. A  város öt hulladékszállító gyűjtőautót is vásá
rol. A  válogató mű évi kapacitása harmincezer tonna, tizenhét településről szárma
zó hulladékot dolgoz majd fel. A város ehhez a projekthez 2004 és 2006 között két
száz millió forinttal járul hozzá. A program tartalmazza a régi szeméttelep rekulti
vációját is.

A szelektív gyűjtés környezetvédő hatása aligha vitatható. Mint Lassú Tibor At
tila hangsúlyozta, így bizonyos hulladékfajták az ipar számára újrafelhasználhatok 
lesznek, a visszamaradó, lényegesen kevesebb szemetet pedig biztonságosabban, 
a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve lehet elhelyezni. Ez nem csu
pán uniós kívánalom, hanem saját érdekünk is így diktálja: óvjuk vele környeze
tünket, kíméljük természeti erőforrásainkat - hogy minél jobb állapotban adhassuk 
majd át utódainknak

A VG Kft áprilisban új akciót is indított: a háztartási mennyiségű PET-palackokat 
a cég díjmentesen átveszi. Az összegyűjtött flakonokat a lakosoknak kell a VG Kft 
központi telepére - Béke fasor 7 1/a - sállítani, ahol ingyenesen lerakhatják, hétfő
től csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-tól 14 óráig. A palackokat bálázzák és 
értékesítik, a bevételből az akció költségeit fedezik. A cég tervei között szerepel, 
hogy a következő tanévben - az eddigi tizen
négy helyett - a város valamennyi iskolájában 
PET-palack gyűjtő edényeket helyezzenek el.

Szelektív 
gyűjtő edények 
Kecskeméten

S z é c h e n y i  v á r o s : piu s
Diszkont, Március 15. utca, 
Március 15. utca- Pajzs utca ke
reszteződés, Akadémia körúti 
kispiac, Pákozdi csata utca- 
Március 15. utca kereszteződés.

M ű k e r t v á r o s :
Műkertvárosi ABC, Gizella tér.

M á r i a h e g y :
Ladánybenei utca bal oldala 
(Umcacca utca eleje, Hordó 
Presszó).

VÁCSI KÖZ:Rózsavölgyi tér, 
Vacsi közi ABC, parkoló 

MÁRIAVÁROS: Általános 
iskola előtt, Hétvezér utca.

H u n y a d i  v á r o s : Univer 
ABC, posta előtt lezárt terület 

BELVÁROS: Reile Géza utca 
20. szám utáni üres terület, Bat
thyányi utca- Tizedes utca ke
reszteződésénél lévő üres terü
let, Nagypiac piaristák felőli ol
dala.

P e TŐFIVÁROS: Kullai köz- 
Énekes utca kereszteződése, 
Kullai köz-Búzavirág u. keresz
teződése

R e n d ő r f a l u : újvidék tér,
Csókás J. utca felőli rész.

ÁRPÁD VÁROS: Rávágy tér 
(Bowling Center mellett). 

H o m o k b á n y a : Kvarc ut
ca (csak PET-palack).

K E C S K E M É T I  V A R O S G A Z D A S A G I

mailto:madartav@hu.inter.net
mailto:cartoonhu@tumer.com
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K u ltu rá lis esem ényekben gazdag  n yár e lé  nézünk  
idén a h írős városban. R em ek előadásokat lá th a
tunk m ajd  a V árosházi udvarban, élvezh etjü k a 
K odály F esztivá l kom olyzenei kon certjeit, tapsol
hatunk a F őtéren  fe llé p ő  n eves együtteseknek. 
E m ellett ism ét a világ  szám os országából érkeznek  
részvevők a gyerm ektalálkozóra, és izgalm asnak  
ígérkezik  a fo g a th a jtó  világbajn okság is.

A kecskeméti nyárról szóló sajtótájékoztatón 
Sárközy István alpolgármester elmondta, hogy 
a rendezvények szinte az egész nyarat felölelik.

Kecskemét ebben az évben országos, sőt nem 
zetközi jelentőségű események helyszíne lesz, 
amelyekhez kapcsolódva a város igyekezett m ű
fajokban gazdag, színvonalas és változatos kul
turális programokat szervezni. Az alpolgármes
ter kiemelte, hogy az anyagi források a közgyű
lés jóvoltából részben rendelkezésre állnak, 
részben pályázati forrásokból illetve a jegyel
adásból fedezik a költségeket. A  technikai hátte
ret jelentősen fejlesztették, pályázaton nyertek 
el támogatást a Főtéren illetve a Városházi ud
varban felállítható mobilszínpad beszerzésé
hez.

M int a sajtótájékoztatón elhangzott, az Ifjúsá
gi Otthon is hozzájárul, hogy a kecskemétiek 
kellemesen töltsék a nyarat: a Muzsikáló Ud
varban népzenei, ethno-jazz és brazil jazz kon
certeket tartanak július 15-29 között. A  mozi fel
újítása még tart, ezért a nyár folyamán kertmo- 
zi-előadásokon várják a filmrajongókat.

Július 4-én kezdődik az Európa Jövője nem
zetközi gyermek- és ifjúsági találkozó. Far

kas Gábor, az Európa Jövője Egyesület elnöke el
mondta a sajtótájékoztatón, hogy 25 ország 42 telepü
lése jelezte részvételi szándékát. Nemcsak Európából, 
hanem Ázsiából, Ausztráliából, Japánból, az amerikai 
kontinensről és Pápua Új-Guineából is érkeznek ven
dégek. A programot a gyerekek írják, hiszen ők hoz
nak magukkal ajándékként műsort, de esténként neves

előadók is fellépnek a Főtéren, mint a Csík zenekar, 
a Vujicsics együttes, a Budapest Klezmer Bánd va
lamint Bolan Markovics és zenekara. Újdonság, 
hogy a gyerekek egy Internet-sátorból email üzene
tet küldhetnek haza, egy web-kamera segítségével pe
dig egész nap követhetők lesznek a Főtéren zajló ese
mények.

A  gazdag kínálatból ízelítőül ajánlunk néhányat. A 
Városházi Udvarban június 12-én az Európai Rene
szánsz Tisztelői mutatják be Bohumil Hrabal sörö
zői variációt fúvósokra és ütőkre, július 23-án a Men
delssohn Kamarazenekar ad koncertet Tátrai Tibor 
és Szűcs Antal Gábor közreműködésével, augusztus 
22-23-án pedig a Katona József Színház művészei 
adják Peter Hacks Amphitryonját. A Kodály Fesz
tivál keretében július 7-én Szőnyi Erzsébet két mese
operáját láthatjuk a művelődési házban, július 26-án a 
Magyar Rádió Fúvósötösének hangversenye lesz a 
Városházi Udvarban. A  Főtéren június 22-én a 100 
Főik Celsius együttes, 23-án a Kecskeméti Jazz 
Orchestra koncertezik. Ugyanitt június 26-án Bagi- 
Nacsa kabaré-esten szórakozhatunk. Az Erdei Ferenc 
Művelődési Központban június 17-én nyílik Bahget 
Iskander fotóművész kiállítása. A  Népi Iparművé
szeti Múzeumban népi és iparművészeti gyöngyök 
kiállítása tekinthető meg június 12-től, a Magyar Fo
tográfiai Múzeumban a fotómúzeum kincsei látha
tók július 15-től.

A  Nemzetközi Kerámia Stúdióban június 24-től a 
cseh Elzbieta Grosseova, július 28-tól a dán Nina 
Hole állítja ki alkotásait.

má

K e Z e KNem kell a „fel a kezekkel" ter
ror-gyanús vagy az „el a kezekkel" 
megszállás-gyanús ügyleteire gon
dolni, még az „elő a kezekkel" 
helyzetgyakorlat sem jellemző, 
pusztán egy szerény, visszahúzódó, 
de talán nem csupán önmaga szá
mára fontos egyesület tisztújító 
közgyűléséről szól a történet.

A KeZeK a Kecskeméti Zenész Kör al
kotta mozaik szó, amely azért nem telje
sen alaptalanul utal az emberi kéz fontos
ságára: a manuálisan előállított hangszer, 
a zenemű és maga a megszólaltatás a ze
ne „k é zz e l foghatóságára“, a megvaló
sult emberi alkotás fizikai világára utal. 
Arról a vallott és vállalt célról, hogy a ze
ne spirituális, érzelmi síkon ható valósá
ga minél több ember, fiatal és idős, kecs
keméti és környékbeli, szakmabeli vagy 
„csak“ érdeklődő embertársunk számára 
váljék mindennapi szellemi táplálékká és 
örömforrássá.

Amióta van KeZeK, s a tenni akaró, 
lelkes néhányak abban (is) dolgoznak, 
lassan megújulva, felfrissülve, de vissza
térnek azok a zenei rendezvények, neves 
események, amelyeket oly drámai hirte

lenséggel sodort el a rendszerváltás poli
tikailag túllihegett forgószele. Van újra 
éneklő ifjúság, kicsik és nagyok, általá
nos és középiskolások, egyházi és világi 
énekkarok bemutatkozó hangversenye, 
van zenei vetélkedő, rendhagyó énekóra 
és ifjúsági hangverseny, s talán lesz be
mutatójuk az arra érdemes hangszeres 
szólistáknak és együtteseknek is. Van jó 
tékonysági est és alkalmi örömzenélés, 
tanár-továbbképzés és szakvélemény, s 
nem utolsó sorban van olyan jogi sze
mély, amellyel lehet pályázni a támoga
tásokért.

S hogy mindez nem olyan nagy ered
mény? Aki már szervezett több száz éne
kes közreműködővel fesztivált, aki már 
mozgósított tucatnyi iskolát, előadót, az 
tudhatja milyen az, ha egy-egy nyilvános 
megmérettetésre kell koncentrálni az 
erőket; ha nem csupán termet és közre
működőket, de zsűrit, emléklapot, próba
helyiséget és öltözőt is kell szervezni,

meg kell győzni a portást és a 
takarítót, s nem szabad elfeled
kezni a helyi önkormányzati 
képviselőről, meg a szórólapot 
szponzoráló gyárigazgatóról 
sem.

És amíg a felsorolt feladatok nem össz
pontosulnak egy-egy professzionális cég 
égisze alatt, addig a zenészek maguk vál
nak saját ügynökségükké, s a sok szép, 
izgalmas szakmai feladat mellett kar
nagyok, énektanárok, zenekari muzsiku
sok hordják a meghívókat, cipelik a 
hangszereket, s rendezik be a koncertter
meket.

Persze a KeZeK nem csupán szervező 
ügynökség, hanem sokkal inkább olyan 
szakmai (civil!) szervezet, amely a zene 
kecskeméti ügyét érintő kérdésekben 
hallatja szavát, közvetít és érdeket véd, 
ha kell jó  ügyek, ha kell kiváló együtte
sek érdekét. Mindenekelőtt és elsősorban 
pedig az emberek, a zenét kedvelő embe

rek érdekét. Azt az érdeket, hogy a jó  ze
ne és a jó  előadás a lehető legtöbb em
berhez eljusson, hogy érdemes legyen 
zenésznek lenni és zenét tanulni, s hogy 
a jó  zene ismerete és hallgatása minden
napjaink természetes lételeme legyen.

És íme, a Kecskeméti Zenész Kör régi
új vezetősége, akik a közgyűlésen beszá
moltak és elszámoltak, s akiket nem fel
számoltak, de további támogatásukról 
biztosítottak azok a régi-új tagok, akik 
maguk javasolta megemelt tagdíjjal is 
vállalják a az egyesület céljait, törekvé
seit: Jámbor Zsolt, Gerhát László, 
Dratsay Ákos, Palotás József és Smuta 
Attila.

H. Á.

„vannak vidékek/ahol az ének / kiment szokásból/ ha 
van is é le t/a zt hihetnétek/m indenki gyászol

pedig csak védett /  helyen az ének /  valahol melyen /  
szunnyad a lélek/legjobban féltett / gyönge csücskében

vannak vidékek/ahol a népek / csöndben az ágak / je 
lekkel élnek/beszéln ifélnek/viharra várnak“

Kányándi Sándor Indián ének című versének felidé
zésével köszöntőm a Kodály Iskola Aurin leánykará
nak énekes tanulóit, köszöntöm szüleiket, hozzátartozó
ikat Köszöntőm a kórus alapító karnagyát Durányik 
László tanár urat

Nem minden ok nélkül való, hogy az évfordulós üdvözlet 
sorait éppen a szintén ünneplő Kányádi Sándortól választot
tam. O születésének 75., ti a kórus működésének 5. fordu
lójához jutottatok el. Választásom ezenfelül azért esett a 
Kányádi-verssorokra, mert a ti kapcsolatotok a költővel ta
lán hosszabb időre nyúlik vissza, mint kórusotok eddigi 
életideje. Hiszen már Miraculu-mos korotokban számtalan
szor énekeltétek tőle - Kocsár Miklós kompozíciójára - a Jó 
szánút, jó  fejsze kezdetű költeményt. Legutóbb akkor csen
dült fel ez a mű a ti előadásotokban, amikor maga a szerző 
is jelen volt egy kecskeméti rendezvényen. S talán számo
tokra is emlékezetes az a néhány perc, amelyben éppen az 
alkotó előtt tiszteleghettetek költeménye énekelt változatá
val. Magam sok szerepléseteket láttam már, sokszor meg
csodálhattam az együtteseteknek köszönhető kimunkált, 
tiszta kórushangzást. Számtalanszor gyűjthettem be helyet
tetek és tanárotok, Durányik László helyett is a gratuláció
kat, a hozzáértők és laikusok őszinte dicséretét, amellyel

hallgatóságotok illeti rendszerint produkciótokat. így tör
tént ez most is. Az est vendégei, a műveiket felolvasó szer
zők nektek szóló elismeréseinek ezúttal se volt se vége, se 
hossza. S meg is ragadom ezt az ünnepi alkalmat, hogy to
vábbítsam az énekléssel rokon terület kiváló képviselői, 
Buda Ferenc, Faludy György, Kányádi Sándor, Kiss Bene
dek, Pintér Lajos költők jó  szavait az Aurin kórus tagjainak 
és vezetőjének

Számomra ez a fellépésetek azért is felejthetetlen marad, 
mert a terem olyan pontján, a közönség és a kórus közötti 
térben volt szerencsém elhelyezkedni, ahonnan egyidejűleg 
szemlélhettem a hallgatóság reakcióit és érzékelhettem az 
együtténeklésnek felfokozottságát, az érzelmi, hangulati 
egymásra hangolódásnak hőfokát, amelyben újjászülettek a 
magyar költészet különlegesen szép darabjai megzenésített, 
énekelt formában. Újjászülettek, és éppen általatok szület
tek újjá. Ekkor egyszerre érthettem meg a közönség és az 
éneklők örömét és elragadtatását, amely minden bizonnyal 
a gyakorlásoknak, a beéneklések, próbák prózaibb erőfeszí
téseinek is értelmet ad.

„vannak vidékek/ahol az ének/kim ent szokásból* - így 
kezdődik az imént idézett költemény. Sajnos, a mi vidé
künk is egyre inkább ilyen daltalan tájékká válik. És itt most 
nem a mi iskolánkról, hanem a tágabb környezetünkről be
szélek. Koijelenség, hogy elfelejtik az emberek a közössé
get valamikor összetartó énekeket. Az elődök nem adják to
vább, mert a restség gúzsában vergődnek, vagy mert nincs 
kinek átadniuk ezt a tudást. Nem tanulnak meg a mi korunk 
gyermekei énekelni. Nincs énekhangja a mai fiataloknak. A 
közösségi együttlétek nem alkalmai a közös éneklésnek. A 
modem kor gyermekei-fiataljai nem ismerik az egymással 
elidőzésnek ebben a közös cselekvésben megvalósuló vál
tozatát. Fülükön ott látom pedig örökösen a fejhallgatót, au

tóikból, otthonaikból, szórakozóhelyeikről dübörgő hang
orkán ömlik az utcákra. Idegtépő ritmusaik, fülszaggató 
hangerejük nem csupán a kommunikációt, az egymásra fi
gyelést teszik lehetetlenné, de szellemi passzivitásra is 
kényszerítik őket. Nem ismerhetik meg az együtt alkotás 
emelkedettségét, eufóriáját, a közös produkcióból fakadó 
érzelmi feltöltődést.

Ezért is tartom példaértékűnek azt a teljesítményt, amelyet 
az Aurin kórus mindenkori tagjai fölmutatnak vezetőjükkel 
együtt. Szépen és tisztán énekelni csak nagy összehangolt
ságban, egymásra figyelésben lehetséges. Művészi produk
tumot létrehozni pedig ott, ahol a szakmai tisztesség, a fel- 
készültség magas színvonala összetalálkozik az alkotás, a 
mű iránti tisztelettel és alázattal. Ha a mi leányaink ezt ta
nulják meg a kórussal együttműködve, a legtöbbet kapják 
abból, amit egy középiskolai művészeti együttes nyújthat 
tagjainak. Ha erre ébresztenek majd igényt évek-évtizedek 
múlva édesanyaként saját gyermekeikben is, nem volt hiá
bavaló a kórus és vezetőjének törekvése, nem volt hiábava
ló az a sok áldozatvállalás, amellyel a kórustagok szülei tá
mogatták az utazásokat, fellépéseket, a versenyeken való 
szerepléseket. Itt mondok köszönetét minden családnak, 
hogy ezúton is gyámolították iskolánkat

Kányádi Sándor az előbbi költeménynelc az Indián ének 
címet adta, felvillantva egy kipusztult, rezervátum-sorsra 
juttatott kultúra tragédiáját is.

Ha a mi vidékünkön nem vész el az együtt éneklők hang
ja, ha újra fölerősödik az ének, az a mi életképességünk, 
megújulásunk, fennmaradásunk bizonysága lesz. Adja Is
ten, hogy a Durányik tanár úr vezette Áurin leánykar soká
ig munkálkodhasson ezért.

Alföldyné Dobozi Eszter
a Kodály Iskola igazgatója
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Hungarikum
s

Szinte folyamatos a híradás, mi a 
hazánkra jellemző, hazánkban ké
szülő egyedi étel-, italféleség, ipar
vagy népművészeti dísztárgy, mie
gyéb. Csupa valóban kiváló dolog: 
libamáj, aszúbor, herendi porcelán 
és kalocsai pingálás.

Konokul hiszem, hogy másfajta, 
csak nálunk ismert dolog is jellemző 
ránk, mindössze eszünkbe sem jut 
azt hungarikumként idézni.

Történetem színhelye a pesti 
Atrium-Hyatt, annak a VIP- 
vendégek számára fenntartott helyi
sége, különféle fogadások színhelye. 
A nevezetes vendég ezúttal 
Nagybritannia miniszterelnök-asz- 
szonya, Margaret Theacher volt 

A tiszteletére adott vacsorán nyil
vánvalóan többfogásos, gondosan 
összeválogatott volt az ételsor. Meg
lehet a konyha dolgozói készen áll
tak bármilyen újabb remekmű elké
szítésére is.

Ami mégis megesett, azt kuncogva 
mondta el nekem az akkor másod
éves szakácstanuló, akit az a kitünte
tés ért, hogy jelen lehetett az esemé
nyen.

- A terítést megterveztük, csontszí
nű bécsi, ezüstszegélyest raktunk a 
gyönyörű damasztra, ami alatt ter
mészetesen ott volt a fehér filcalátét, 
felfogni az edények, tányérok zaját..

-Azután már csak azon izgult min
denki, hogy a levest pontosan kana
lazzák a jelenlevők... - évődtem a fiú
val

- Á, dehogy, - mondta. - A fogadá
son nincs leveskanalazás, kétfülű 
csészében történik a szervírozás, és 
csak néhány kortyot isznak, ha isz
nak. Sokszor érintetlen marad...

- De a Vaslady megitta, az utolsó 
cseppig a konyakos erőlevest?

-Arra nem emlékszem, mert olyan 
dolog történt, ami fontosabb volt A  
miniszterelnök-asszony magához 
kérette a vezető-séfet Láttam, hogy 
szeretve-tisztelt főnököm makulát
lan szakácskabátját lerántja magá
ról, és egy frissen vasaltat vesz fel, in
dul a fogadás színhelyére. Vala
mennyien feszülten figyeltünk, hogy 
az esetleg elhangzó kívánságot azon
nal teljesíteni tudjunk. A rangban fö
löttem állá harmadéves tanuló azt 
súgta, hogy nyüván lisztérzékeny 
vagy cukorbeteg valaki az asztal
nál...

- És ez volt a helyzet?
- Nem. Séfünk szája szegletében 

mosoly bujkált, amikor egy perc 
múlva visszajött A piaccsarnokban 
foghagymakoszorút is vásárló mimi- 
niszter-asszony ugyanis azt kérdez
te, hogy a kérésére egy valódi hun- 
garikumot is el tudnánk készíteni a 
konyhán? A főnököm kiválóan be
szélt angolul, megértette a kérdést, 
és azt mondta, hogy bármit elkészí
tenek, amit óhajt Később pedig be
vallotta nekünk, hogy átfutott a fe
jén a bepácolt, ám még nem érett 
húsok sora, ez lesz a kívánság? Ám 
az illusztris vendég kapcsos kézitás
kájából elővette tárcáját, és egy te
nyérnyi papírlapról betűzte vágyát: 
pap..rik..assz.. krum..li...

Főnököm elegánsan meghajolt, és 
azt mondta: Örömmel készítjük el 
Önnek ezt a hungaríkumot..

Mire a konyháig megtette a né
hány méternyi utat, nálunk már pi
rult a hagyma. Mitagadás, erre sen
ki nem számított! Mégis gyorsan 
produkáltuk az „extra“ kívánságot 

Lady Margaretnek ízlett a ma
gyar parasztétel. Bő féladagnyit 
evett belőle, és megjegyezte, hogy ez 
tényleg hungarikum, bizonyára 
csak jeles alkalommal főzik...

Azóta is csak találgatom, hogy mi
ért nem lehet se étteremben se 
útmenti csárdában, se kisvendéglő
ben meglelni az étlapon.

Bevallom, én próbálkozom! Ese
tenként szájbiggyesztést, máskor fel
világosítást kapok: ilyen nevű étel 
nincs. Néha azért serpenyős rosté
lyos néven jelenik meg a snassz (!) 
vendéglátóhelyeken.

Pedig ez tényleg hungarikum, ha 
mástól nem, hát attól, hogy akkor is 
képesek megfőzni a magyar asszo
nyok, ha „semmi nincs a spájzban“. 
Mert hagyma, zsiradék, krumpli, 
só, és töröttpaprika csak-csak kerül 
az elkészítéséhez...

-s-



„Legyünk circumsptectusok!“
E lőbbre tartanánk, ha - tisztelet a ki

vételnek - helyi és országos vezetők töb
bet forga tták  volna, és olvasnák m a is 
Jókai írá sa it

Jókai okosabb volt 
Rákosinál

Rákosi talán nem hitette volna el saját 
magával, hogy hazánk kiválóan alkal
mas a gyapot termesztésére. Miközben 
jegyre adták a kenyeret, a nyomorúságos 
fejadag beváltásáért is hosszú sorok kí
gyóztak, gimnasztyorkába bújtatott kato
nák 50-60 km-es menetgyakorlatra oly
kor csak Hitler szalonnát (műanyagok
ból kotyvasztott állekvárt) kaptak, m i
közben a m egm aradt szarvasm arhák 
éhesen bőgtek az istállókban, amikor 30- 
40 kiló liszt, úgymond elrejtéséért súlyos 
börtönbüntetés járt, sok száz, sok ezer 
hektárra előírták a gyapot kötelező ter
mesztését. M it számított, hogy a terület 
alkalmatlan volt az amerikai eredetű nö
vény termesztésére, vagy éppen az időjá
rási rizikók eleve reménytelennek ítélték 
a vállalkozást.

A  legyünk önellátók, jobb esetben ex
portőrök ötlet tetszetősnek látszott. 
Kecskemét határában m ár a múlt század 
harmincas éveiben egy lakiteleki gazda 
bíztatóan kísérletezett az amerikai nö
vénnyel. 1949. május 22-én „G yapot te
rem az aranyhom okon “ címmel tudatta a 
Kecskeméti Lapok, hogy a parasztfőis
kola tangazdaságában egy katasztrális 
holdon megkezdődött a gyapottermesz
tés. A betakarításról ismereteim szerint 
nem csak a Kecskeméti Lapok és más 
polgári újságok betiltása miatt hallgatott 
a sajtó. Annál több lelkendező és harcias, 
szivárványos és osztályöntudatos szó 
esett a párthatározatokkal elrendelt, vé
gül is kudarcba fulladt gyapotcsatáról. 

B árcsak m egszívlelték volna Jókai 
1862-ben (!) papírra vetett, gyapotter
mesztési tapasztalatait összegező, már a 
címével is „Legyünk circum spestusok!“ 
azaz körültekintők írásában foglalt taná
csaira. A  jelzett évben ugyanis az ameri
kai polgárháború miatt nem jutott Euró
pába elegendő e fontos nyersanyagból. A 
jenkik egy része úgy gondolta ugyanis, 
hogy néger rabszolgák úgy hozzátartoz
nak a gyapotültetvényekhez, mint a csil
lagok az amerikai lobogóhoz. (Gyakran 
és büszkén hivatkoznak a tengerentúli 
országban demokratikus hagyományaik
ra, noha nincs másfélszáz éve, hogy so
kan fegyverrel próbálták fenntartani a 
„beszélő szerszámok44 tulajdonlásának 
jogát.) Részben a textilgyárakat fenyege
tő munkanélküliség miatt, részben a jó  
üzlet reményében, az angolok Európa- 
szerte szorgalmazták a gyapottermesztés 
meghonosítását. Nálunk is szétosztottak 
négy mázsa gyapotmagot, kísérletezés 
céljából

Másokkal együtt Jókai is kíváncsi volt 
rá, hogy az USA növénykirálya mit szól 
a mi földünkhöz, a mi éghajlatunkhoz. 
Tapasztalatait megosztotta más termesz
tőkkel. Tudományos alapossággal rögzí
tette, hogy mire jutott, mire jutottak. 
Eszerint a körülmények szerencsés ala
kulásakor előfordulhat, hogy egyesek

nek, kicsinyben si
került viszonylag 

jó  m inőségű 
gyapotot tér
in e s z t e n i . 
Osztott, szor
zott és megír
ta, hogy csak 
akkor érde
mes nagyban 
foglalkozni az 

értékes ipari 
növénnyel, is, 

ha lesz a termel- 
etőnek elegendő 

tőkéje az esetleges 
kezdeti veszteségek átvészeléséhez, a 
szükséges terméktisztító gépek beszerzé
séhez, ha építenek elegendő melegházat 
a magok neveléséhez.

Jókai tehát okosabb volt Rákosinál, 
persze ezt eddig is tudtuk.

„Katona háza 
pálinkafőző66

Olvasta-e valaki Kecskeméten a Jókai ne
vével jegyzett, hetente megjelenő Életképek 
1847. október 17-i számát, és ebben a szer
kesztői információt: „Schillernek házát a 
weimari tanács nagy áron megvásárolván 
egészen újra építteti. Azon osztály, melyben 
Schiller lakott, három szobából áll, ott, hol 
Stuart Mária, Orleáni szűz, Teli, s több mü
veit dolgozta, épen úgy rendeztetik el min
den, miként Schiller életében volt, s emlékek 
és ereklyék mind ide lesznek helyezve. - A 
szomszéd szoba, a legpompásabban fo g fe l- 
díszíttetni; - jelképezvén azon hódolatot, mel
lyel a halhatatlan költőnek adózik “

Tudta az író, hogy az időszaki kiadvány 
megjelenése előtt játszották először, kinyom
tatása után több mint negyedszázaddal Kato
na József szülővárosban a Bánk bánt. A  né
met költő és egy újabb*külföldi jó  példa, a vi
lághírű angol drámaíró emlékének megtisz
teltetéséről, vagy az első kecskeméti Bánk 
bánról döbbentett rá Jókai nagyjaink emlé
keinek szégyenteljes elhanyagolására a heti
lap következő számában.

„Shakespeareháza, mellybenszületett, no
ha 100 fo n t sterlingnél alig ér többet, m int a 
mellett árverés útján 3000 fo n t vételárban 
lön nemzettulajdonná. Nálunk pedig Kazin
czy és Katona házaik pálinkafőzővé alakul
tak “

A z  ilyen kifakadásokra mondják, hogy a 
szó szoros értelmében pusztába kiáltó sza
vak. Még az 1891-ban, az elsősorban a drá
maíró kultuszának megalapozásra szervezett 
Katona József Kör sem gondolt egykori lak
helye megvásárlására, állagmegóvására, va
lamilyen kulturális jellegű hasznosítására. 
(Lakhelyet mondtam, mert 1828-ban a ne
mes tanács elutasította a drámaíró, mellesleg 
főügyész házvásárlási kérelmét.)

Csak 1961-ben, a város első átfogó kultu
rális középtávú tervébe került bele Katona 
emlékház, emlékmúzeum létesítése. Az el
gondolásokat támogató tanácselnököt azon
ban az akkori előírások mellőzésével me
nesztették, utóda és a pénzügyi osztály veze
tője, majd a tanács elnökhelyettese pedig 
igyekezett minden kulturális kiadástól men
tesíteni a várost. El is temetődött volna az 
ügy, ha Molnár Frigyes megyei első titkár

nem becsüli Mátyás Ferenc költő-újságírót 
az aranyhonok program népszerűsítéséért. Jó 
viszonyban volt a kiskunmajsai kötődésű 
íróemberrel a kulturális tervet összehangoló 
népművelési felügyelő és kérésére a Katona
ház gyalázatos állapotáról Mátyás Ferenc 
dörgedelmes cikket írt a Népszabadságba. A 
pártlap kritikájára lépni kellett az illetékes 
pártvezetőnek és az első titkár levélben kér
te a város vezetőit a régóta húzódó ügy ren
dezésére. Mivel a megye első emberét - aho
gyan akkoriban mondták - a fővárosba he
lyezték, ismét akadozott az ügy. Végül is 
összejött az alapos munkához szükségesnél 
kevesebb, de egy külsőre tetszetős renoválá
sához elegendő pénz. A Magyar Nemzet hí
rül is adta, hogy a városi rang megünneplé
sének hatszázadik évfordulóján megnyitják 
a Katona Emlékházat és (részben más funk
cióval) a mostani Kodály Intézetet. Nem is
merték azonban eléggé a kecskeméti belvis- 
zonyokat. A  újságíró nyilván elképzelni 
sem tudta, hogy a kis, négyhelyiséges épület 
csak egy részét szánták Katona emlékének. 
Ftivatalos levélben marasztalták el úgymond 
„telhetetlen maximalizmusáért44 a népműve
lési felügyelőt, aki helytelenítette, hogy to
vábbra is az alig száz négyzetméternyi épü
letben maradjon a sportorvosi rendelő, ott 
kapjon helyet egy tehetséges fiatal festőmű
vész állandó tárlata. (Később a Dénes Zsófia 
hagyatékának, a Leskovszky-hangszer- 
gyűjteményfíek az odahelyezése is szóba ke
rült).

A feddő levelet diktáló tanácselnök-helyet
tes aligha ismerte Jókai fenti, a Schiller, 
Shakespeare emlékházzal kapcsolatos cik
keit. Mivel a város meglévő kulturális intéz
ményeitől is igyekezett megszabadulni - a 
Városi Művelődési Házat átpasszolta a szak- 
szervezeteknek, az emlékház működtetését 
pedig az új irodalmi emlékhely létesítését 
kezdetben ellenző, a drámaíró nevét viselő 
megyei múzeumnak. Az 1971 -ben megnyílt 
emlékházat néhány év múltán be kellett zár
ni-de ez már egy újabb történet, alkalomad
tán sort kerítünk rá.

„túlbecsülik azt, ami a pár
tokban folyik66

Össze kellene állítani egy szemelvénygyűj
teményt Jókai parlamenti országgyűlési be
szédeiből, cikkeiből. Talán azok is forgatnák, 
akik a televíziós közvetítés alatt is újságol
vasásba merülnek, vagy éppen - az elnöklő 
képviselő kérése ellenére - mobiloznak, vagy 
jókat derülnek, miközben milliókat érintő 
kérdésekről szó(noko)l valaki.

Csak két, kampányidőszakban igencsak 
időszerű idézet engedtessék meg írásom vé
gére. 1861. május 24-én, az országgyűlés 
felirati vitájában még reménykedett: „Mikor 
a hazánkat kell egyesült erővel fenntarta
nunk: akkor a jobb és bal-oldal nem egyéb, 
mint egy szívnek két kamarája. “ Keserű ta
pasztalatokkal terhelten vetette papírra né
hány év múltán:

„Nyilvánvaló volt, hogy a Ház tagjai jobb
ról is, balról is, óriási módon túlbecsülik azt, 
ami a pártokban fo lyik és csak alig veszik 
számba azt, ami az országban történik A po
litika m ár többé nem az egzigenciák hanem 
a taktikázás tudománya. A politika elszakadt 
a Nemzettől. “

Heltai Nándor

TÁJAK ÉS EMBEREK

Tizennegyedik éve rendezik meg a Bács-Kiskun Megyei Rajzpályázat, melynek 
immár tíz éve ad otthont a kecskeméti Mátyás Király Általános Iskola. A verseny
re idén 600 pályamunka érkezett a megye óvodáiból és általános iskoláiból. Az 1- 
2., 3-4„ 5-6. és 7-8. évfolyamosok, illetve az iparművészeti technikák kategóriájá
ban 71 díjazott lett A munkáikat bemutató kiállítás megnyitó ünnepségén az is
kola tanulói adtak műsort, amelynek hangulatát a Hegedűs Együttes is emelte.

A műsorban Bárdy Vivien és Bodor Tamás furulyázott.

A Ciróka Bábszínház és a byalistoki Színművészeti Akadémia közös produk
ciójában láthatja a közönség június 11-én 19 órai kezdettel a Teatro M agico cí
mű darabot. Az előadást Brúnó Schulz „Értekezés a próbababákról44 című elbe
szélése inspirálta. Olyan tém át vet fel, amely évszázadok óta foglalkoztatja az 
emberiséget: hogyan ju that el az em ber a legmagasabb szintre saját alkotási te
rületén. Szól a vágyról, hogy anyagból élőt teremtsen és azt saját, önálló léttel 
felruházza. Az illuzionista nagy, isteni tett végrehajtására vágyik: próbababá
ból élőlényt létrehozni. Az élet esszenciájának m egszerzéséhez emberi teremt
ményt áldoz fel, nyilvános kísérletet hajt végre. Szereplők: Mester: Tímár Zol
tán. Teremtmények: Bor Judit, Szabados Zoltán. Kiválasztott: Z. Papp 
Zoltán. Jegyek válthatók: H-SZ:8.30-15 óráig, CS: 8.30-17.30 óráig, P: 8.30- 
14 óráig, valamint előadás kezdése előtt egy órával. 6000 Kecskemét, Budai u. 
15. Tel.: 76/482 217 ciroka@ axelero.hu www.ciroka.hu

JÓKAI EMLÉKÉV
A Katona József Emlékház

ban május 28-án a Jókai-em- 
lékév keretében SZÉKELYNÉ 
KÖRÖSI ILONA történész, fő
muzeológus Jókai, az etnográ
fus, HELTAI NÁNDOR közíró 
pedig Jókai színpadon és mozi
ban címmel tartott előadást.

n n *  r  •  r rTisztujitas
A z Ö rökségünk a D una-T isza közén  

cím ű h on ism ereti soroza t tavaszi f ó 
ru m át m ájusban K unszentm iklóson  
ta rto tta  a B ács-K iskun  M egyei H on
ism ereti E gyesü let és a kunszent-m ik- 
ló si B aksay Sándor R eform átus G im 
názium . A  fóru m on  B alogh M ihály, 
M oln ár P étern é, N ém eth Z oltán  és 
S zékely G ábor előadása i h angzottak  
el.

U gyanaz nap tarto tta  az egyesü let 
tisztú jító  közgyű lését, am elyen ism ét 
eln ökn ek  vá la szto ttá k  S zék e ly  n é  
K örösi I lo n á t

Kései köszönet
A Forrás című fo lyó ira t ma m ár túlzás nélkül a leg

újabb kori m agyar irodalom egyik büszkesége, ugyan
úgy, m int a „ testvérbátyja “, a legendás Tiszatáj. S  itt 
kikívánkozik belőlem egy vallomás, hogy végre el
mondhassam: volt egy nagyonis élő-eleven összekötő
kapocs a Tiszatáj és a kecskem éti Forrás között. Seres 
Jó zse f országos rangú népművelő, tanár, szerkesztő, 
kritikus. O is, m int én, ugyanannak a tájnak, fa lunak a 
szülötte volt, a román határ m elletti Kunágotának. 
Annak a vegyes lakosságú - éltek o tt a magyarokon kí
vül tótok, svábok, zsidók, cigányok és rom ánok - tele
pülésnek, m ely azért volt példaszem , m ert o tt a külön
fé le  szárm azású em berek között soha egy pofon el nem  
csattant. Szent és áldott békességben élt o tt m inden 
náció, szegény és gazdag. Egy példa: gyönyörű em lé
kem, hogy Urbán P ál családi asztalánál ebédeltünk 
apámmal, am ikor m i cselédek voltunk a középbirto
kosnál.

Seres Józsefre visszatérve. M int fia ta l középiskolai 
tanár, m egírta a fa lu n k  történetét. O is, m int a fe lesé
ge, Ida néni, kedvenc tanáraim közé tartozott. M int 
Csomós tanító úr, aki a kertjébe menvén - napszámba 

jártam  hozzá a vakáció idején - azt m ondta egyszer: - 
Ide figyelj, jó l idefigyelj! A z em ber addig él, am íg ked
ve van jókedvűen és élvezettel dolgozni. Egy életre

m egértettem  és megfogadtam a szavát. Azóta is áldom  
a nevét.

D e visszatérve Seres Józsefre, akinek a nevét ma m ár 
lexikonok őrzik: ő volt - s részben ma is - az igazi p é l
daképen. A N em zeti Parasztpárt országos titkára volt. 
Ebbéli tevékenységéért egy ideig eltiltották a katedrá
tól. E z volt tulajdonképpen az én szerencsém. Ugyan
is belső, kényszerű „em igrációja“ miatt, önm agát 
nem m egtagadva, am olyan filozó fia i-szocio lóg ia i 
szakkört hozott létre, nemhivatalosan. H a jó l em lék
szem, az volt a „ gyülekezeti ‘ neve, hogy Világmegvál
tók Klubja. Arra viszont „ halálpontosan “ emlékszem, 
hogy a tagok között - lehettünk tízen-tizenketten - én 
voltam a legfiatalabb (14 éves), és Kunszabó P ali a 
legidősebb (21 éves).

Lenyűgöző, soha el nem felejthető  évek voltak a má
sodik világháború vége idején. Például én, aki akkor - 
addig- csupán m eséket és vadnyugati regényeket ol
vastam, Seres tanár úr és a nálam nál szellem ileg éret
tebb társaim  által m egismertem a m agyar és a világ- 
irodalom remekműveit, egyebek m ellett Vörösmarty, 
Ady, Babits, Tóth Á rpád műveit, és „ testközelbe “ ke
rültem  D osztojevszkijjel, Tolsztojjal, Turgenyewel. 
M iközben Seres tanár úr jóvo ltából 14 évesen tanul
m ányozhattam M átrai László könyvét a görög filo zó 

fia  történetéről, am elynek az a címe, hogy A N yilado
zó em beri elme. Akkoriban - talán tizenhat évesen - ol
vastam el először F üst M ilán Látom ás és indulat a 
művészetben című esztétikai esszé-kötelét, és Kárpáti 
A urél Kultúra haláltánccal című könyvét. Ugyanak
kor az olasz Lombroso Lángész és őrület című világ
sikeres m űve is hatott rám, a tizenhatéves bontakozó 
szellememre.

Nos, m indjárt kiderül hogy m iként lett „ h íd“ Seres 
Jó zse f a Forrás és a Tiszatáj között. A zzal kezdődött, 
hogy tizenöt-tizenhatévesen azt mondtam Seres tanár 
úrnak, hogy én mindenképpen filo zó fia i vagy irodalmi 

fo lyó ira to t akarok szerkeszteni. M egértette nemeas 
szándékom at és azt mondta: ahhoz egy-két egyetem et 
el kell végezned. M egfogadtam  a tanácsát.

Rövidre fogom . Am ikor először Szegeden, m ajd Bu
dapesten egyetem ista voltam, m ár m egjelentek az írá
saim . O közben jó  és értő társakkal együtt (Ertsey Pé
ter stb.) m egszülte a Tiszatájat Szegeden, s örömömre 
később én lehettem  a Forrás alapító főszerkesztője.

A  történethez hozzá tartozik, hogy Seres Jó zse f a ké
sőbbi esztendők során egyik legjobb barátom lett, és 
miközben a Tankönyvkiadó szerkesztőjeként m unkál- 
kodott, rendszeresen je len  volt értő, szakszerű kritiká
ival a Forrásban.

Áldom  első tanítónőm, Ida néni - a felesége - nevét, 
és az ő csodálatos emlékét. N élkülük nem tudtam vol
na tenni azt, am it a segítségükkel tenni tudtam. N élkü
lük talán „elkóboroltgebe ló lennék. “

Varga M ihály

mailto:ciroka@axelero.hu
http://www.ciroka.hu
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1SZÍNHÁZI 
ÉVADZÁRÓ

Évadzáró társu
lati ülése után saj
tótájékoztatót tar
tott Bodolay Géza 
színidirek-tor. El
ső mondatában 
arról szólt, hogy 
nincs igazi évad
zárás, mert folya
matos próbákat 
tartanak a jövő 
évad bemutatói
ra.

Régi tervei kö
zött szerepel, és 
most megvalósul
hat Peter Hacks: 
Amphytrion című 
vígjátékának be
mutatója, de is
mét operettel 
kezd a nagyszín
ház, Kálmán Im

re Cirkuszhercegnőjével, átadták a társulat 
szavazatai alapján Réti Erikának az „Évad 
színésznője44, Fazekas Gézának az „Évad 
színésze44 elismerést „Radó Vilmos - díjat44 
Makranczi Zolán, az „Évad embere44 címet 
Vujovich György kapta. „Közönségdíjban44 
maga az egész társulat részesült amiért a me
cénások egy internetezésre alkalmas számító
gépet ajándékoztak a Színész Klubba szánva. 
Idén ezerszázzal több bérletet értékesítettek 
mint tavaly, és a jegyvásárlásokban is jelentős 
emelkedést regisztráltak.

Jövőre a társulat gyakorlatilag érintetlen 
marad, bár nem minden színész foglalkoztatá
sa lesz egyformán kiegyensúlyozott

A minden színházat súlyosan érintő áfa
módosítás a kecskemétieket azért érinti kevés
bé, mert hat év elteltével a város költségvetési 
hozzájárulása most érte el először az országos 
mértéket

Érdekesség még az őszi bemutatók híreiből, 
hogy a Rómeó és Júliát Bodolay Géza rendezi 
majd. Az előbérletezési június 11-ig tart, a bér- 
letezés augusztus 24-től kezdődik. Szeptember 
10-ig tartják a régi bérlők helyeit

K.Gy.

—■i——

Egy szobor avatása mindig a jövőbe mutat hiszen a 
szobor idővel dacoló léte a jövőt juttatja eszünkbe. A jö
vő pedig a mindenkori fiataloké - s tudásvággyal, érdek
lődéssel, állandó kíváncsisággal, kísérletező kedvvel, tá
jékozódó hajlammal megáldott és megvert fiatal volt az 
is, akit ez a szobor ábrázol, akinek emléket állít: Németh 
László. Az a gondolkodó, aki írói pályájának lezárulása
kor Ha most lennék fiatal címmel írt tanulmányában a 
következőket mondta: „Ha távozóban egy más bolygón 
megkérdenék, mi volt a földi élet legnagyobb öröme: a 
tanulást mondanám: Nem azt, amelynek a végén egy 
vizsga áll, hanem azt, amelyet az ember kíváncsiságból, 
kirándulásként tett egy új nyelvbe, az azon át megköze
líthető világba, egy új tudományágba, munkakörbe. S 
ha utána azt kérdenék: mi az, amiért a földet a történtek 
után is sajnáltam itt hagyni: azt mondanám, hogy olyan 
korból és olyan országból jöttem, amelyben a tanulás al
kalma s a hozzávaló kedv együtt és rendkívüli mérték
ben nőtt.“

Évtizedekben lehet már számolni azt az időt, ami az
óta telt el, hogy ezeket a mondatokat először olvastam, 
de azóta is emlékszem rájuk, belém vésődtek - talán 
azért, mert magam is éreztem a hatvanas évek tudást 
megbecsülő légkörét. S azóta is sokszor jutnak az 
eszembe, de most már egyre többször azért, amit 
Vekerdi László, Németh László egyik legjobb olvasója 
és értője szokott emlegetni: „Hol van már a hatvanas 
évek naiv auíklérista optimizmusa, amikor úgy látszott, 
hogy az író s a gondolkodó függetlenségét megőrizve, 
felelősen és nem hatástalanul szólhat a legnagyobb s 
legnehezebb kérdésekhez is.“

Bizony, a magunk huszonegyedik századra nyíló vilá
gában, három évtizeddel Németh László halála után 
már arra is rá kell kérdeznünk, hogy ki volt az az ember, 
akit Németh László néven ismer a magyar irodalom- és 
gondolkodástörténet.

A kérdésre adandó válaszként először azt mondom: 
író, aki a szó szoros és jelképes értelmében is nagy re
gényekben vizsgálta a huszadik századi ember sorsát, az 
1928-ban írt Emberi színjátéktól a Gyászon, a Bűnön, 
az Utolsó kísérleten, az Iszonyon, az Égető Eszteren át 
egészen a pályáját lezáró Irgalomig, s aki történeti és tár
sadalmi drámák sorában beszélt egyén és társadalom, 
egyén és történelem ütközéséről.

Másodszorra azt mondanám, hogy gondolkodó volt, 
aki az alapvető huszadik századi jelenségeket, így az el
tömegesedést és az egyén totálissá váló kiszolgáltatott

ságát az elsők között vizsgálta, s tette megállapításait 
gondolkodásunk részévé.

Azt is mondanám, hogy idealista gondolkodó volt, aki 
minden általa vizsgált jelenség fölé azonnal odarajzolta 
azok ideálképét is. Átélte a válságokat, de kereste a vál
ságokból kivezető utakat is, élete ezért állandó feszült
ségek közepette telt el. Közösségi gondolkodónak is 
mondanám, hiszen a magyarság sorsáért érzett aggoda
lomtól és tettvágytól egyetlen pillanatra sem tántorodott 
el. S a Tanú írója is volt, a harmincas évek elején-köze- 
pén egyedül írt egy folyóiratot, ebben is, mint annyi 
másban már említett tájékozódási ösztöne, hajlama ve
zette, s tanár is volt, Hódmezővásárhelyen, ahol tudását 
a legtermészetesebb módon osztotta meg tanítványai
val. S orvos is volt, tanult szakmája szerint, s iskolaor
vos is, hajlama szerint. S műfordító is volt, annyi más 
mellett az Anna Karenina magyarra fordítója, azt hi
szem azonban, hogy akkor járunk el helyesen, ha azt 
mondjuk: mindez együtt volt Németh László. Nem 
egymás mellett és egymás után, hanem mindig együtt 
és egyszerre. Mert az a sokféle tevékenység, szerep, 
ahogyan önmaga tevékenységi fonnáit nevezte, szerves 
egységbe olvadt egymással, alkatával és azzal a korral, 
amelyikben élnie adatott. Állandóan szerepeket terem
tett a maga számára, aztán kilépett belőlük, hogy tovább 
járhassa a maga útját, közben azonban a szerepeknek és 
a szerepek megteremtéséhez-felszámolásához kapcso
lódó ütközéseknek az egyéniségre gyakorolt hatását is 
megmutatta.

Gondolkodói rendszerének kereteit a Tanúban alakí
totta ki, a harmincas évek elején - a kulcskifejezések te
rén hatalmas gazdagságot tapasztalunk: tájékozódás, 
akarat, új politika, minőségszocializmus, hősiesség, re
form. Ezekből a kifejezésekből és a mögöttük álló tar
talmakból nőtt ki a Tanú kulcskifejezése, a minőség - 
amely a munka és a szenvedély elszakadását feloldani 
akaró kísérletére utalt, ahogy mondotta, az elosztás for
radalma mellett a minőség forradalmának is érvénye
sülnie kell. Később a minőség kifejezése egész gondol
kodásának foglalata lett. Más kifejezései racionálisab- 
bak voltak, ami azt jelenti, hogy nem az élet egészére, 
hanem annak egy-egy részterületére vonatkoztak. A mi
nőség gondolatának egyik elágazása volt a minőségszo- 
cialaizmus, Németh világnézeti útkeresésének részét al
kotta ez, a Kert- Magyarország gondolata a magyar ki
útkeresésé része volt, a tejtestvériség gondolata pedig a 
közép- és kelet-európai népek egymásra utaltságának

A minőség 
forradalmára

felismeréséből fakadt. De valamennyi gondolata vissza
utalt a minőségre: „Egy világban, ahol a gép és emberi 
lelemény munkája közt egészséges értékviszony alakul
na ki, újra felvirradna a napja a minőségnek. Az érték a 
minőség skáláját követné, s az emberek rászoknának ar
ra, hogy a nemesebbet mint értékesebbet tartsák szá
mon. A z  életmód átalakulna: a kertek felemelnék a föld
mívest, a minőségmunka az iparost. Az emberi életben 
több helye volna az idillnek, s nagyobb lehetősége a 
művészetnek. A  lélek, melyet az utolsó száz év építke
ző zavara elkábított, ráérne yégre önmagával foglalkoz
ni." Valljuk be, nemcsak programként, gondolatként 
szép az, amit idéztem, hanem maguk a mondatok is 
szépek...

Viaskodásai során Németh László önmaga hatalmas 
önarcképét is megteremtette, számomra ez a hatalmas 
önarckép mondja a legtöbbet a huszadik századról, a 
magyar huszadik századról. Gondolatait, „tanításait", ha 
használhatjuk ezt a kifejezést, egymástól elszakítva 
szinte lehetetlen idézni, ezért csak egy gondolatát, 
egyetlen gondolat-töredékét elevenítem fel. Fiatalon írt 
regényében, az Emberi színjátékban olvassuk: „Minden 
embernek magának kell tisztáznia az életét, ha csupa 
önmagával rendbejött emberből állna a társadalom, ak
kor a társadalom sem tehetne mást, ő is rendbe 
jönne..." Miért idéztem ezt a gondolat-töredéket? 
Azért, mert annyi más mellett Németh László az önma
ga alkatával való szembenézést, s alkata vonásainak az 
elrendezését is feladatának tartotta - az Emberi színjáték 
és a többi regény között ez a törekvése teremt kapcsola
tot. A véglegessé vált arcvonásokat az Irgalom őrzi, Né
meth László az Irgalom révén helyezte el magát az idő
ben. Jó tudni, hogy most már a Tiszához közel, az álta
la szeretett Alföldön, ahogy mondani szerette, az Alföld 
csendjében szobor utal ezekre az időben elhelyezett arc
vonásokra: a valódi
akra és a jelképesek
re is, azokra, ame
lyek mögött írói
gondolkodói küz
delmei rejtőznek.
Ezekkel a gondola
tokkal hívom fel a fi
gyelmüket Lantos 
Györgyi most fel
avatandó Németh 
László-szobrára.

Fűzi László

(Elhangzott május 
8-án Lakiteleken, a 

Népfőiskolán,
Lantos Györgyi 

Németh-szobrának 
avatásakor. ■
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8 Egyesületek iratai a megyei levéltárban
Nehezen túlbecsülhető a Bács-Kiskun M egyei 

Ö nkorm ányzat Levéltára forrás-kiadványainak  
haszna. A m ikor a hatvanas években a kecskem éti 
tanácsi vezetők egy csoportja is hajlott egy város
történeti m onográfia elkészíttetésére, az akkori 
m egyei első titkár úgy vélekedett, hogy „a m últ 
m ár k i van kutatva“, ped ig  m ég a Levéltárban is 
jócskán  szom orkodtak rendezetlen iratkötegek, hi
ányoztak alapvető forráskiadványok.

A z eredeti dokum entum ok teljességre törekvő 
kutatását, m egism erését különösen a Forrásközle
m ények és Segédletek sorozat teszi lehetővé, köny- 
nyítL M indkettőt 1996-ban indították útjára. A  
Köztér, m int társadalm i célú alapítvány időszaki 
kiadványa különösen szívesen szám ol be a leg
újabb, az E gyesületek iratai a Bács-Kiskun M e
gyei Ö nkorm ányzat Levéltárában kötetről A X  
fondföcsoport fondjainak* repertórium a Péterné 
F ehér M ária és M ikolajcsik Lászíóné munkája.

Segítették a bajok 
elviselését

N égy fejezetben m utatják be a vonatkozó, 159 
fondba rendezett iratanyagot. Legszám osabbak a 
jóléti, segélyező, egészségügyi és tem etkezési 
egyletek. Voltak em berek, akik lelkiism ereti kö
telességüknek érezték a szabadságharcban, az 
első világháborúban m egnyom orodtak. a hadiár
vák istápolását. (Sajnos szigorú rendeletek tiltot
ták a m ásodik világháborúban kezüket, szemük 
világát, vagy lábukat vésztők életkörülm ényeit 
jav ító  társadalm i m ozgalm ak szervezését.) K or
m ányok jöttek-m entek, de m indig voltak nyo
m orúságos körülm ények között tengődök. Jó 
tudni, hogy sok településen alakultak a jó té 
konykodást elsődleges feladatuknak tekintő egy
letek.

Ö rvendetes a népm űvelő egyletek (olvasókö-
* (Fond levéltári szakkifejezés, egy-egy nagyobb iratcsom ag neve)
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rök, önképzőkörök, dal- és zeneegyletek) nagy 
száma. A  szakm ai töm örülések (gazdakörök, 
hegyközségek) irataiból is nyilvánvaló, hogy so
kat tettek tagjaik szellemi gyarapodásáért.

A  kiadvány révén közvetve inform ációkat ka
punk egyes települések fejlettségéről, a közélet 
állapotáról. Baja polgárosultságára utal például, 
hogy noha jóval kevesebben éltek a Sugovica 
parti városban, m ajdnem  annyi civil szervezet 
m űködött, m int Kecskem éten.

A polgári szövetkezések 
virágkora

N yilvánvaló, hogy a kiegyezés és az első világ
háború közötti felvirágzás feltételezte a társadal
mi erők építő je llégű  szövetkezését. Elegendő a 
volt úri kaszinóra, a gazdaszövetség székházára, 
az iparosok otthonára, vagy éppen külterületi 
közösségi helyekre utalni.

Az iratok összefoglalása, az adott egyesület 
történetének felvázolása sok, túlnyom ó többsé
gében fontos és pontos adatot tartalmaz. A leírá
sok általában szakszerűek, bár javára vált volna 
a kiadványnak, ha a szerzők-szerkesztők utalnak 
arra, hogy több egyesület - például a bajai Liszt 
Ferenc Kör, a kecskem éti K atona József Társa
ság vagy a K ecskem éti Iparegylet - történetét 
helytörténeti kutatók feldolgozták.

Átrendeződés?
Betiltás!

A kiadvány bevezetője azonban a diktatúrákkal 
kapcsolatban - szerintem  - több helyütt elna
gyolt, esetenként tévesztő. Ezek a rendszerek, a 
Tanácsköztársaság, a ném et és szovjet m egszál
lás term észetükből adódóan nem  tűrtek sem m i
féle nem  általuk létrehozott, irányított, ellenőr
zött csoportosulást. Rendeletekkel százszám ra 
oszlattak föl 1944-ben, 1946-ban s m ég inkább 
1948 után nagyhagyom ányú, társadalom javító

B Á C S - K I S K U N
M E G Y E I
ÖNKORMÁNYZAT

energiákat generáló egye
sületet. Vezetőik közül so
kakat m eghurcoltak, be
börtönöztek. Sajnos nem 
derül ki egyértelm űen a 
kötet előszavából, hogy az 
úgym ond átalakulás, egye
sülés a diktatúrát m egala
pozó, k iteljesítő  betiltás, 
szétverés, m egszüntetés 
szinonim ája volt.

A karva akaratlanul régi 
brosúrákat idéz a beveze
tő, az egyesület-rom bolá
sokat (a vallási alapon álló egyesületek, a cser
készcsapatok eltüntetését) “a jobb és baloldal 
között kiéleződő politikai harcok" következm é
nyeinek tulajdonítva. (Politikai harc egyenlő 
esélyeket tételez föl, m árpedig akkor valam eny- 
nyi erőszakszervezet szigorú kom m unista irá
nyítással m űködött, a lakosságot a B-listázással, 
a N épbíróságokkal, az internálásokkal, a kitele
pítéssel m egfélem lítették.)

Hogyan írhat olyat egy felelős történész, hogy 
„1948, 1949 után átrendeződtek a m űvelődés, a 
társasélet intézm ényes keretei"? N em  valam ifé
le term észetes, spontán folyam atról volt szó, ha
nem tudatos, a durva, ostoba és káros, a termő 
szellem i és erkölcsi erőforrásokat elzáró önké
nyeskedés pusztításáról?!

A K atona József Társaság például 1949. no
vem ber 19-én nem  „beolvadt" a M agyar-Szov
je t Baráti Társaságba, hanem beolvasztották!! 
Elherdálták szerény javait, könyvtárát. Kevés 
olyan döbbenetes beszédet olvastam, m int am it 
Orosz László m ondott a szétvert K atona József 
Társaság utolsó szobor-koszorúzásakor, 1949. 
novem ber 11-én. A kkor m ár tudta: nincs tovább, 
m egérkezett az ukáz.

Csak N agy Imre korm ányra ju tása után kezd
hették meg az újjászervezést.

H. N.
■ ■ H M ■ ■ ■ ■ ■

D ániából jöttek ...
Thom as Bertsen, a Dán Intézet volt igazga

tója fél évet bírt ki M agyarország és K ecske
m ét nélkül, s m integy ötven fős csoporttal ú j
ra hazánkba látogatott. A  csoport az idősebb 
korosztályt képviseli, m indannyian a D ansk 
Senior Dans egyesület tagjai. A senior tánco
sok felléptek a helvéciai Géró udvar színpa
dán és nagy sikerrel m utatták be műsorukat.

M úzeum i invitáló
Napjainkra már közel 18000 muzeális értékű da

rabot őriz a SZÓRAKATENUSZ Játékmúzeum és 
Műhely, melyek között az ősi eredetű csigacsont já
tékok, egyszerű népi játékok együttesei mellett a 
polgári világ míves kivitelű gyári játékai, a hazai 
iparművészet egyedi alkotásai, valamint a gyer
mekirodalom, a különböző játékgyűjtemények és a 
bűvészet valódi könyvritkaságai is megtalálhatóak. 
A  sokféle anyagból készített tárgyak témaköre 
rendkívül gazdag, melyet különböző népek hagyo
mányos játékszereinek sajátosságai színeznek. Az 
önálló darabok mellett e gyűjtemény a szomszédos 
országok, emellett a lengyel, észt, mordvin, mexi
kói és japán nép játékkultúrajának jelentős együtte
seit őrzi. A  legrégebbi játék egy valódi műremek, 
francia mozaikrejtvény az 1760-as évekből, a leg
újabbak pedig napjaink egyedi, iparművészeti tár
gyai. A túlnyomórészt 19. század második feléből 
és a 20. század első évtizedeiből származó polgári 
játékok számára különleges hátteret jelent az 
Udvardy és a Kovachich család sokoldalú hagya
téka. A kiállítás feleleveníti a 20. század első évtize
deinek iparművészeti játékterveit és megvalósult 
tárgyait, közöttük a képzőművész Undi S. Mariska, 
Juhász Árpád és az építész Márkus Géza munkáit, 
a néhai festő és rajztanár, Grabowieczky León év
ről évre egyre gazdagabban kirajzolódó játékkészí
tő műhelyét Mindennek folytatásaként jelennek 
meg az 1970-es évek hazai alkotásai, és napjaink 
kézműves játéktárgyai.

Kalmár Ágnes



L ázár a XX. század  legtovább pozíció jában  
m aradó m iniszterelnöke. M unkássága idején  
hazánk békében él. O rszágunk nem zetközi el
ism erése, m egbecsültsége kiváló; bezzeg-or- 
szág  vagyunk, legvidám abb barakk, m agyar 
m odell. Sőt: m agyar csoda. A z életszínvonal, 
lassuló ütem ben bár, de m indvégig em elkedik, 
a gazdaság nő. L ázár G yörgy szem élye a m a
ga korában nem  oszto tta  m eg a nem zetet. N e
véhez tapadó korrupcióról nem  tudunk. K or- 
m ányfősége a la tt vér nem  fo ly ik . M unkanélkü
liség  nincs, az in fláció  kezelhető. Viszont b iz
tonság, szo lid  jó lé t, viszonylagos egyenlőség  

je lle m zi hazánkat. Szobrot L ázár G yörgynek!
H a a fe n ti gondolatm enet te ljes kom olyság

g a l hangzana el, és p lá n e ha p o litiku s szá já 
ból: lenne felháborodás. Lenne kom csizás és 
bolsizás, Vasárnapi Ú jság és D em okrata ver
né e l a p o rt boldog-boldogtalanon, term észet
szerűen  téve eg yen lő ség et B eríja  és 
M edgyessy Péter, F arkas M ihály és K uncze 
G ábor közé, fin o m  célzásokkal idegenszívűek- 
re, jÖ ttm entekre, hom oszexuálisokra  és az 
ÁVH -ra.

Jegyezzük is m eg gyorsan, nem  kívánunk  
L ázár G yörgynek szobro t állítani. 

Term észetesen Teleki P á lró l van szó.
Teleki nem zetközi h írű fö ld ra jztudós. P ersze  

ez is érdekes dolog. A ki já r t egyetem re, tudja: 
a harm adik em elet világhírű  pro fesszoráró l az 
első  em eleten esetleg  a zt sem  tudják, hogy a 
világon van, m ert az első  em elet a kém iai tan
székeké, a harm adik m eg a történettudom á
nyé. H a Teleki „ csupán “ geográfus le tt volna, 
de nem  g r ó f és nem  po litikus, tizennégym illió  
m agyarból talán hárome:zer, talán három száz 
em ber ism erné a nevét. Épp annyira vo lt nem 
zetkö zi hírű, m in t ma, m ondjuk, H avas László  
ókortörténész, L ux E lvira  pszichológus vagy 
K ubassek János karsztkutató. Vajon őket há
nyán ism erik? Tudóssors.

Teleki elu tasíto tta  H itler kérését, hogy ha
zá n k engedje á t területén a ném et csapatokat 
L engyelország ellen. K árpáta ljá t m iniszterel
nöksége a la tt fo g la ltu k  el, s Teleki - sikertele
nül - autonóm iát kezdem ényezett a vegyes la 
kosságú tartom ánynak. A g r ó f korm ányfösége 
a la tt szabad íto ttuk fe l  É szak-E rdélyt és Szé
kelyföldet. Teleki gesztusoka t te tt a ruszin és 
rom án kisebbségeknek. A h itleri rendszert e l
u tasította . L ecsapo tt a nyilasokra. R ea lista 
kén t nem  h itt a ném etek világháborús győzel
m ében; fo n to sn a k  tarto tta  M agyarország kap
cso la ta it a nyugati dem okráciákkal. O rszága 
befogadott több tízezer lengyel m enekültet.

| Ügye, m ilyen szép?
C sakhogy: csak a teljes igazság igazság. A  

fé lig a zsá g  hazugság.
A ki L ázár G yörgyről elm ondaná, hogy sze

rény em ber volt, szem élyében becsületes, de 
elhallgatná, hogy egy d ikta túra  m iniszterelnö
ke; aki hangsúlyozná, hogy L ázár a la tt n ő tt a 
G D P és az életszínvonal, de nem  em lítené, 
hogy az ország súlyosan  ieladósodott; aki le
szögezné, hogy L ázár korm ányfösége idején  
belső  béke, nyugalom  és stab ilitá s je lle m zi ha
zánkat, de nem  szólna arról, hogy az em beri 
jo g o k  igencsak fo g ya téko sa k vo ltak - az b i
zony nem  m ondana igazat. U gyanez a helyzet 
a konzerva tív g ró ffa l is. M egem líteni tudom á
nyos és p o litika i sikereit, de elhallgatni, hogy 
fa jvéd ő , rasszista  p o litiku s volt, tudatos ellen 
fe le  a dem okráciának, szem rebbenés nélküli 
korlá tozója  az állam polgári egyenlőségnek - 
nos, ez így nem  korrekt.

C sak erények és bűnök, sikerek és kudarcok, 
szim patikus je llem vonások és tettek, de em be
ri g ya rló sá g o k  vagy a lja ssá g o k  eg yidejű  
szám bavétele adhat korrekt végeredm ényt. Te
g yü k azonban hozzá: pozitívum ok és negatí- 

í vum ok tisztes szám bavétele önm agában m ég  
csak lá tszat-tárgyilagosság, lá tsza t-d ia lekti- 

i ‘ ka. M érleget ke ll vonni. E z néha egyszerű, né
ha nagyon bonyolult. H itler és Sztálin , Szá lasi 

. és R ákosi szem élyéhez sem  csupa bűnök és ku
darcok kapcsolhatók, m égis, itt első  látásra  

: adódik a kedvezőtlen, vissza taszító  összkép.
: L incoln  és W illy B randt, Széchenyi és K ossuth  

szem élyéhez sem  csupa nagyszerű, nem es le l
kű te tt és p o litika i siker fű ző d ik , m égis, itt is 
egyszerű a m érleg m egvonása: az összkép

I kedvező, p o zitív  hősökről van szó.
N os, L ázár G yörgy vagy Teleki P á l esete kis

sé  bonyolultabb, ők nem  illenek bele egy fe k e 
te-fehér képbe. M égis: nem  szabad  szobro t á l
líta n i egyiküknek sem . L ázár G yörgyöt a to- 

*+ vábbiakban hagyjuk, ő t csak p éldakén t hoz
tam ide. A m i Teleki P á l g ró fo t illeti. B árm i
lyen je len tő sek  is an ti-h itlerista , m agyar ha
za fia s és (nem zeti kisebbségekkel szem ben) 
to leráns vonásai, a m érleg  b izony a kudarcok, 
hibák és bűnök oldalára billen. E gy civ ilizá lt 
európai ország hum anista po lgára i szám ára, 
2004-ben pusztán  Teleki antiszem itizm usa (ez 
a, korántsem  középkorias-elő ítéletes, hanem  
nagyon is „ m odern “, agresszív, fa ji, po litika i, 
és nem  csupán gondolt, de tevőleges an tisze
m itizm us) önm agában is elegendő lenne a vé

tóhoz. A B ala ton-parti Teleki-szobor szégyen, 1 
a b u d apesti szo b o rá llítá s szégyen  lenne. 1 
M indezt azonban K arsa i L ászló  történész j 
részletesen s nálam nál nagyobb szakértelem - |  
m el kifejtette.

Telekinek azonban akkor sem  lenne szabad  
szobro t em elni, ha kifejezetten  zsidóbarát, 
„ fa ji“ kérdésekben nyito tt és toleráns le tt vol
na.

E lőször: ne legyen szobra annak, aki hazán
ka t csa tlakozta tta  a H árom hatalm i E gyez
m ényhez. E z a dokum entum , ill. a körülötte  
fo rm álódó  p o litika i-ka tona i szövetség  (m ár 
fo ly ik  a világháború!) a náci és fa sisz ta  ha ta l
m ak hadicéljait, világuralm i törekvéseit fo 
galm azta meg, hozzávetőlegesen fe lo sztva  az 
érdekszférákat is. E zzel Teleki - szub jektív  
szándéka, szép  álm a, a feg yveres sem legesség  
koncepciójával szem ben - m egtette az (újabb) 
diplom áciai lépést a ném etek m elletti elkö te
leződés és a háborúba való belépés m ellett.

M ásodszor: ne legyen szobra annak, aki „a 
legpocsékabb nem zetnek“ nevez m indannyi
unkat - m ert hiszen m i vagyunk a nem zet: B ar
tók és K osztolányi, Szent-G yörgyi A lb ert és 
Szinyei M erse Pál, K ossuth és B ibó István, 
m eg Önök, kedves olvasók, és én is. P ersze- 
persze: Teleki talán a szű k és bűnös p o litika i 
e lite t azonosíto tta  a nem zettel, csak vajon 
m indez szim patikusabbá teszi-e?

Végül, néhány szó t arró l a rizsázásról, am i 
olyan, egyébként je len tő s  em berekhez kapcso
lódik, m int Vígh K ároly történész vagy B oross 
P éter po litikus. H ogy tud n iillik  a korszellem , 
az anakronizm us...

N os, én is hiszem , lé tezik  korszellem , annyi
ban legalábbis, am ennyiben olykor em berek 
m illió i csatlakoznak olyan elvhez, eszm éhez, 
célhoz, m elyet akárcsak húsz évvel korábban  
vagy húsz évvel később a lig  valaki fo g a d  el. 
N ero császár korában p é ld á u l az vo lt a kor
szellem , hogy a keresztények az em beriség el
lenségei. A szen tistván i ezredforduló korszel
lem e a Jézus eljövetelének ezeréves évforduló

já n  várható világvége. A z 1930-as évek kor
szellem e, hogy a nyugati dem okrácia deka
dens és hanyatló, a je le n  és jö v ő  a nagy és 
erős em beré, aki eszm ével és hatalom m al ösz- 
szefogja, m integy szem élyében testesíti m eg a 
nem zetet (vagy, az osztályt). N o de: kötelező) 
vajon ezekhez az elvekhez csatlakozni? N ero  
korában is akadtak szép  szám m al, a kik a ke
resztény-ellen ességet elu tasíto tták. István  k i
rá ly m aga, noha keresztény és m élyen hívő  
ember, egy p ercig  sem  h itt a világvégében (ha 
h itt volna, vajon nekifog  a várm egyerendszer, | 
a m agyar egyházszervezet, az - akkori érte
lem ben - m odern állam  kiépítésének?) A 30-as 
években p ed ig  egész országcsoportok, ha
zánkban is sok-sok kiváló  em ber u tasíto tta  el 
ezt a korszellem et. A korszellem  sem m ire sem  
m entség, és csak fé lig -m ed d ig  m agyarázat. 
Vajon ha ma az országgyűlés - m ondjunk egy 

fik tív , csacsi p é ld á t - betiltaná a B ajcsy-Zsi- 
lin szky társaságot, tag ja it jo g fo sztó  in tézkedé
sekkel sújtaná, aztán az országgyűlési képvi
se lő  a tévékam erák e lő tt kezét széttárva  m on
daná, m it tegyünk, ez a korszellem : elfogadná  
ezt az 1944-es esztendő o ly kitűnő  kutatója?

Telekin anakronizm us szám on kérn i an tisze
m itizm usát - nyila tkozza  valahol Boross. Úgy 
gondolom , ha va laki Szen t László  kirá ly vagy 
N agy L ajos korán kérné szám on az an tiszem i
tizm ust, valóban súlyosan hibázna. M ert h i
szen  ho l vo lt m ég akkor p o lg á ri hum anizm us, 
fe lvilágosodás, á llam polgári jogegyenlőség , 
tolerancia? Volt ellenben egy tisztán va llási 
alapú zsidóellenesség, m eg p ersze  nem  cse
kély róm ai p á p a i nyom ás a m agyar kirá lyo
kon, egy olyan korban, am ikor a vallás m ég  
m indent m eghatározott. N o de a XX. század  
közepén, a hum anizm us, fe lv ilá g o so d á s, 
egyenlőség és szeku larizáció  évszázados ha- J 
gyom ányának birtokában, egy p rim itív  eszm é
ken, nézeteken alapuló, tisztán p o litika i an ti- |  
szem itizm us elu tasításá t elvárni m ár m iért 
lenne anakronizm us?

H agyjuk a rizsát. Teleki elég  je len tő s tudós 
és p o litiku s vo lt ahhoz, hogy m egérdem elje a 
korrekt, tárgyilagos elem zést, és ne érdem elje 
m eg a gyalázkodást, prim itív, leegyszerűsítő  
szidalm azást. D e nem  vo lt eléggé em elkedett 
je lle m  és nem es p o litiku s ahhoz, hogy szobrot 
kapjon. E gykori po litikusoknak szobro t á llíta - 
ni, ró luk in tézm ényeket elnevezni - erre kia la
ku lt egyfa jta  nem zeti közm egegyezésen a lapu
ló kánon. Széchenyi, D eák, K ossuth vagy B a t
thyány, a régebbiek közü l Szen t István, I. 
László, B ethlen G ábor (a fe lso ro lá s persze  
nem  teljes) benne van ebben a kánonban. Te
leki (vagy Lázár G yörgy) nincs benne. Termé
szetesen nem  bűn az, ha valaki tág ítan i p ró - § 
bálja  ezt a kánont. D e ha azza l szem besülünk, 
hogy ja va sla tu n k  m eg nem  értést, dühödt e l
u ta sítá st vá lt ki, célszerű visszavonulni, fé lté -  1 . 
ve, hogy nem  m egosztan i akarjuk e z t a z ' 
am úgy is o ly sú lyosan m egoszto tt nem zetet.

U jlaky István

Kevesebben a tizenévesek
Kecskemét azon kevés városok egyike, ahol a népesség 

száma nem csökken, hanem évről évre növekszik. Sajnos ez 
nem a természetes szaporulatnak köszönhető. A születések 
száma tíz éve folyamatosan csökken, s minden évben több
ször temetünk, mint ahányszor örülünk egy aprócska polgár 
érkezésének. A  lakónépességet Kecskeméten az adatok sze
rint egyértelműen az újonnan beköltözők növelik.

A kecskemétiek emellett egyre inkább öregszenek is: a ti
zenéves korosztály mind kisebb arányban van jelen a népes
ségen belül. A  polgármesteri hivatal népjóléti osztályának 
felmérése szerint az utóbbi négy évben a 0-18 éves fiatalok 
egyre kevesebben vannak. Ez a korosztály jelenleg a város 
lakónépességének 21,5 százalékát teszi ki. A vizsgált idő
szakban a születések száma csak 2002-ben nem csökkent.
A 2003-as adatok szerint a 0-14 éves korosztályban több a 
fiú, mint a lány, a 15-18 évesek között viszont éppen fordí
tott az arány.

A népjóléti osztály azt is megnézte, melyik városrészben 
mennyi tizenéves él. Eszerint a legtöbb fiatal a Kadafalva,
Matkó, Kecskemét-Városföld, Törökfái által övezett térség
ben és Eletényegyházán lakik, arányuk mindkét területen 25,7 százalék. Ugyancsak viszonylag sok a fiatal a 
Petőfiváros, Felsőcsalános, Szarkás, Kecskemét-Urihegy térségben (23,4%), a Széchenyiváros Vízmű domb felőli 
részén a Hollandfaluval együtt (24,4 százalék) valamint Katonatelepen (24,7 százalék). A  régi városrészekben, s fő
képp a belvárosban ezzel szemben sokkal kevesebb tizenéves él, arányuk itt alig haladja meg a 16 százalékot.

A 0-18 éves korosztály kor szerinti megoszlása 2000-2003 között (lakónépesség)

2000 2001 2002 2003

0-3 éves korig 4 194 4 092 4 193 4 125
4-6 éves korig 3 659 3 490 3 316 3 163
7-14 éves korig 10 991 11 055 10 787 10 607
15-18 éves korig 6 272 6 478 6 067 6 122

Összesen 25 116 25 115 24 360 24 017
(F orrás: önkorm ányzat)

Közigazgatás az emberekért
Ónkormányzati, államigazgatási 

és rendvédelmi szervek közremű
ködésével közigazgatási modellkí
sérlet kezdődik Bács-Kiskun me
gyében. Az ügyfélkarta-program 
beindítását Lamperth Mónika 
belügyminiszter és Kiss Péter kan
celláriaminiszter jelentette be 
Kecskeméten.

Az ügyfélszolgálati karták leg
főbb előnye, hogy lehetővé teszik a 
közigazgatásban minőségi standar
dok meghatározását, ennek ered
ményeképp pedig szankciók alkal
mazását, illetve az ügyfél panaszjo
gának gyakorlását. A  program az

államigazgatásban és az önkor
mányzati szférában egyaránt meg
valósítható, bár eltérő mértékben. 
Az önkormányzatok mindenkép
pen maguk döntik el, hogy csatla- 
koznak-e hozzá. A  modellkísérletre 
azért van szükség, hogy az orszá
gos bevezetés előtt felméijék, mi
lyen színvonalúak a közigazgatási 
szolgáltatások, és rendelkezésre áll- 
nak-e mindazon feltételek, ame
lyek a jogegyenlőség mellett az 
esélyegyenlőséget is biztosítják az 
ország minden táján.

A  kísérlet sikere esetén lehetőség 
nyílik az országosan egységes ügy

félszolgálati karta bevezetésére, je
lentette be a belügyminiszter. 
Lamperth Mónika hangsúlyozta: a 
közigazgatás az emberekért van, ez 
a program lényege.

A modellkísérletben Kiskunfél
egyháza, Kiskunhalas, Lakitelek, 
Tabdi és Tázlár önkormányzata, az 
Alsó-Dunavölgyi Környezetvédel
mi Felügyelőség, az APEH megyei 
igazgatósága, a megyei közigazga
tási hivatal, közlekedési felügyelet, 
munkaügyi központ, a tompái ha
tárforgalmi kirendeltség és a kalo
csai városi rendőrkapitányság vesz 
részt. m.

Együttműködésre hajlandóan
A közigazgatási szolgáltatások színvonaláról és a terü

leti államigazgatás helyzetéről készített felmérést a me
gyei közigazgatási hivatal. A vizsgálódást a Belügymi
nisztérium rendelte el.

Az elkészült jelentést értekezleten vitatták meg a Me
gyei Államigazgatási Kollégium tagjai és a megyei 
jegyzői kar. Ajelentés megállapításai és a tanácskozáson 
elhangzottak szerint Bács-Kiskunban a közigazgatás 
színvonala elfogadható, az országos átlagnál minden
képpen jobb.

Á megyében 1990 óta 120 helyi önkormányzat műkö
dik, amelyek társulási, együttműködési hajlandósága 
észrevehetően nőtt az utóbbi években: jellemzőek a bűn- 
megelőzési társulások, a közművesítés és a hulladék-ke
zelés megoldását szolgáló térségi összefogások.
Baján a kistérségbe tartozó 18 települési önkor
mányzattal együtt modell-kísérlet indult, ami ta
pasztalataival, eredményeivel nagy segítséget 
nyújthat a közeljövőben megalakulni szándékozó 
kistérségek önkormányzati vezetőinek.

A Megyei Állami Közigazgatási Kollégiumot, 
melynek a területi (decentralizált) államigazgatási 
szervek a tagjai, 1997-ben hozták létre. Tevékeny
ségéről az értekezlet részvevői elismerően szól
tak, kiemelve, hogy nagy mértékben hozzájárul

az ágazati hivatalok és a helyi önkormányzatok közigaz
gatási munkájának szakszerűbbé válásához.

Az értekezleten több felszólaló is úgy vélekedett, hogy 
a közigazgatási reform elhúzódása bizonytalanságot 
okoz. Volt, aki az egészségügyi reformhoz hasonlította, 
amelyről nem igazán lehet tudni, mit is jelent. Az egyik 
kis község jegyzője szóvá tette: a feladat töméntelen, a 
pénz szinte semmi, a hivatalban összesen hatan dolgoz
nak. flyen körülmények között nem könnyű megfelelni 
a minőségi követelményeknek.

Bekényi József, a BM főosztályvezetője arról szólt, 
hogy a reform elkerülhetetlen. Az átalakítás koncepció
ja  már ismert, legfőbb elemei a decentralizáció, a region- 
alizáció valamint a területi államigazgatási szervek mun

kájának megújítása. A reformot nehezítik az 
ágazati érdekek, jól mutatja ezt, hogy a terü
leti igazgatási szervek között jobb az együtt
működés, mint országos szinten a miniszté
riumok között.

Dr. Metzinger Éva, a megyei közigazga
tási hivatal vezetője zárszavában hangsú
lyozta: komoly versenyelőnyök származnak 
a jó  színvonalú közigazgatásból, a rossz el
lenben minden téren károkat okozhat

m.

Felkészülés a fogathajtó világbajnokságra
Megfelelő ütemben, gördülékenyen zajlik a felkészülés a fogathajtó világbajnokságra, jelen

tették be az illetékesek Kecskeméten. Június elején elkezdődött a pályaépítés is.
A versenyfelhívást 27 nemzetnek küldték ki, várhatóan 20 ország negyven-ötven fogata ver

senyez majd Kecskeméten augusztus 4-8 között. A szervezők hetven-nyolcvan ezer nézőre szá
mítanak. A világbajnoksággal egy időben rendezik meg az Országos Trófeakiállítást, és gazdag 
kulturális - főleg zenei programot - is kínál a város a rendezvény idején.

A fogatok augusztus másodikától érkeznek. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 4-én este hat 
órakor lesz a Széktói Stadionban, de kettő órától már zajlik a fogatok küllembírálata. Augusz
tus 5-én és 6-án a díj hajtáson drukkolhatnak a nézők kilenctől késő délutánig, ugyancsak a sta
dionban. Augusztus 7-én a szabadidőpark lesz a színhelye a maratonhajtásnak. A zárónapon, 
augusztus 8-án kilenc órától akadályhajtásban mérik össze tudásukat a versenyzők a Széktói 
stadionban. A tervek szerint délután öttől láthatjuk az eredményhirdetést, majd a záróünnep
séget és a bajnokavatást.

A belépőjegy állóhelyre 1500, ülőhelyre 2200 forint, gyerekeknek 700, illetve 1000 forint. A 
maratonhajtáson csak állóhely lesz 3000, gyerekeknek 700 forintért. A zárónapi jegyárak a leg
magasabbak: állóhely 3000, ülőhely 4000 forint, gyerekeknek 1500, illetve 3000 forint. Bérletet 
is lehet majd váltani az öt napra 12000, 9000 vagy 25 000 forintért.



Gyorsan öregedünk...
Magas és egyre emelkedik az idősek 

aránya Bács-Kiskun megye népességén 
belül, a korábbi években megindult ne
gatív demográfiai hullám - azaz többen 
halnak meg, mint ahányan születnek - 
állandósulni látszik. A  halálozási okok 
között egyértelműen vezetnek a daga
natos és keringési betegségek.

Mint az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat által a megyei 
képviselőtestületnek készült jelentésből 
kitűnik, tavaly 1873-al lettünk keveseb
ben a megyében az előző évhez képest. 
A  népesség nemenkénti megoszlásának 
alakulása továbbra is a nők arányának 
kismértékű növekedését mutatja. Á  szü
letéskor várható élettartam a férfiaknál 
67,5, a nőknél 77 év.

A  daganatos betegségek miatti halálo
zás a férfiaknál gyakoribb, mint a nők
nél, de az országos átlagnál mindkét 
nemnél kedvezőbb a kép. Nem így áll a 
helyzet a krónikus májbetegségek, máj
zsugor esetében: e kórok jobban sújtják 
a Bács-Kiskunban élő férfiakat, mint 
amit az országos érték mutat.

AIDS-megbetegedés negyedik éve 
nincs a megyében, és új HlV-fcrtőzött 
személyről sem tud a szolgálat. A jár
ványügyi helyzetet összességében ked
vezőnek ítéli a jelentés, a fertőző beteg
ségek gyakorisága csökkent. Ebben 
minden bizonnyal szerepet játszik, hogy 
a védőoltásokat az összes oltásnemben 
szinte száz százalékban, időben meg
kapják a megye lakosai.

Ájelentés szerint a gazdálkodó szerve
zetek munkaegészségügyi helyzete ja
vult, ugyanakkor a foglalkoztatási be
tegségek száma jelentősen emelkedett.

Utóbbi valószínűleg azért is, mert a be
jelentési kötelezettségnek egyre inkább 
eleget tesznek a munkáltatók. A közét
keztetésben az elmúlt évben nem for
dult elő élelmiszer okozta megbetege
dés.

A  megye környezet-egészségügyi 
problémái közül a legjelentősebb a nem 
megfelelő minőségű ivóvíz. A vezeté
kes víz bakteriológiai szempontból jó  
minőségű, kémiai összetételét tekintve 
azonban több mint nyolcvan települé
sen nem felel meg az új, uniós határér
tékeknek. Az arzén, a bór illetve az am
mónia tartalom magasabb, ezért ideigle
nes vízminőségi határértékeket vezettek 
be az érintett településeken, amelyek 
haladékot kaptak e komponensek határ
érték alá csökkentésére.

Szennyvízcsatorna-hálózattal 38 me
gyei település rendelkezik, a közműves 
vízzel ellátott lakások 30 százalékát kö
tötték rá a közcsatornára. A  Bács-Kis- 
kunban működő 97 hulladéklerakó kö
zül csak három szilárdhulladék-lerakó- 
nál építették ki a megfelelő szintű mű
szaki védelmet. Ez még sok baj forrása 
lehet, hiszen, mint a jelentés hangsú
lyozza, a szigetelés nélkül működő lera
kók talaj- és talajvízszennyező hatását 
környezetvédelmi mérések igazolják.

A megyében lévő települések levegő- 
minősége a mérőhálózat adatai szerint 
nem romlott. Ez alól kivétel Kecskemét, 
ahol tavaly növekedett a nitrogéndioxid, 
ülepedő por és szálló por, valamint a 
pollen szennyezettség. Á parlagfű virág
pora magas koncentrációban kimutat
ható volt heteken át.

M .Á. I

IX. KECSKEMÉTI UROLÓGIAI NAPOK

A Magyar Urológiai Társaság megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Kórház Urológiai 
Osztálya - élén dr. Szabó Zoltán osztályvezető főorvossal - és az E+L Kiállítás- és Kong
resszusszervező Kft. közös szervezőmunkája eredményeképpen - a Baán László főorvos 
által teremtett hagyomány folytatásaként - idén kilencedik alkalommal került sor a Kecs
keméti Urológiai Napokra május utolsó napjaiban. A kongresszus központi témája a vese
rák volt, melynek kérdésében a szakma képviselői mindennapi gyógyító munkájukon és 
tapasztalati tényeken alapuló, tudományos igénnyel összerendezett eredményekről adtak 
számot A  meghívottak között szerepelt Prof. Dr. Papp György, a MŰT elnöke, Prof. 
Manfred Wirth drezdai egyetemi tanár, Iván Lutter (Pozsony) és Juraj Bárta (Nyitra) 
főorvos. A  gyógyszergyártó cégek által szervezett „mini szimpóziumok" egy-egy új keze
lési eljárás bemutatásával bővítették az érdeklődők ismereteit.

Lamperth Mónika belügyminiszter adta át a megyei kórház
ban az új endoszkópos laboratóriumot A megye a Belügymi
nisztériumtól elnyert pályázati támogatás révén tudott forrást 
teremteni a kórház számára ennek a fontos részlegnek a bein

dításához. Az eseményen jelen volt Balogh László, a megyei 
közgyűlés elnöke és dr. Zombor Gábor, a kórház főigazgatója. 
A miniszter ezt követően rövid látogatást tett a Városházán, 
ahol fogadta őt Szécsi Gábor polgármester.

Hosszadalmas kórházrekonstrukció

R egionális  közéleti lap

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány
zat Kórháza diagnosztikai épületének 
felújított részét június elején Kökény 
Mihály egészségügyi miniszter adta át. 
A felújítás másfél milliárd forintba ke
rült.

* * * * *
A három éve indult részleges rekonst

rukció nagy megterhelést jelentett az in
tézménynek és dolgozóinak, de nem 
okozott fennakadást a betegek ellátásá
ban. A határidőket többször módosítani 
kellett, az önkorm ányzat időközben 
megvált a projekt lebonyolítójától, és a 
költségek is emelkedtek több mint száz
millió forinttal. A beruházás májusban 
befejeződött. Minderről dr. Zombor Gá
bor főigazgató számolt be a megyei köz
gyűlés legutóbbi ülésén.

A  felújítás a több mint húsz éve épült 
központi sterilizálót, központi műtőblok
kot, a központi intenzív osztályt és az 
egész épületet ellátó szellőzőgépházat 
érintette, valamint elkészült három új 
műtő is. A  beruházás keretében kétszáz 
millió forint értékben vásárolt a kórház 
orvosi gépműszereket.

Az önkormányzat 2001-ben a projekt 
m egvalósításának lebonyolításával a 
NOX 2000 Rt-ét bízta meg. A  kivitelezé

si pályázatot a M ASZER Rt nyerte, a 
szerződéses összeg nettó 854 millió fo
rint volt, a tervezett határidő 2002. au
gusztus 19. A beruházás 2001 június 30- 
án indult. A műtők felújításakor kiderült, 
hogy a hozzájuk kapcsolódó helyisége
ket is teljesen át kell alakítani, amihez a 
kórház központi többlettámogatást ka
pott. Emiatt kellett először módosítani az 
eredeti szerződést.

A további módosításokra a gyenge m i
nőségű munkavégzés, az átadás kori hiá
nyosságok miatt volt szükség. Az önkor
mányzat a sorozatos hibák és hiányossá
gok következtében úgy döntött, hogy a 
NOX 2000 Rt-vei felbontja a szerződést, 
és a beruházás folytatására az EPINBER 
Kft-vel kötött megállapodást.

Mint a főigazgató által készített köz
gyűlési előteijesztésben áll, a kivitelező 
munkájában nem következett be változás 
sem a minőség, sem a munkafegyelem, 
sem a határidők betartása terén. így 
újabb egyeztetések és tárgyalások követ
keztek az immár új lebonyolító vezetésé
vel. A  szerződést harmadszor is módosí
tották 2003 december 15-i határidőre és 
993 millió forintra. Ennek eredménye
képp a munkák az eredeti célkitűzésnek 
megfelelően elkészültek. A  műszaki át
adás az elmúlt év végén megkezdődött, 
de a minőségi hibák miatt csak ez év feb

ruár 25-én zámlt le. Májusban még folyt 
a használatba vételi eljárás, illetve a 
használatba vételhez kapcsolódó javítá
sok, hiánypótlások elvégzése. Mint a fő
igazgató hangsúlyozta, a határidők jelen
tős csúszása, és az, hogy a rekonstrukci
ós munkálatok működő kórházi részle
gekben folytak, nagyon megterhelte az 
intézményt és az itt dolgozókat. A bete
gek azonban nem érezték ennek hátrá
nyát.

Ficsor József képviselő (SZDSZ) sze
rint ezzel a beruházással már a kezdeti 
fázisban rosszul mentek a dolgok, s nyil
vánvaló tanulság, hogy a rossz munka 
sokáig tart és sokba kerül. Balogh Lász
ló, a közgyűlés elnöke megjegyezte: 
2002-ben, amikor a szocialisták átvették 
a megye vezetését, úgy látszott, nem is 
lehet befejezni a rekonstrukciót. A telje
sítés ötven, a kifizetés viszont hetven 
százalék körül mozgott, a felújítás mű
szaki tartalma pedig lényegesen több 
volt, mint a rendelkezésre álló pénz.

A kórház korábban 1995-ben részesült 
címzett támogatásban. Abból a másfél 
milliárd forintból épült az 
Onkoradiológiai Központ. 2004-ben a 
Kiskunfélegyházi Kórházzal közösen 
készített pályázat révén nyertek 3,1 mil
lió forintot, így a felújítás folytatódhat.

m.

Erőszak,  csa ládon belül
A NANE Egyesület segítségével készül

tek fel a megyei rendőrök a családon belüli 
erőszak elleni hatékonyabb fellépésre. Áp
rilisban negyvennégy egyenruhás vett részt 
a tréningen, ahol olyan kérdéseket vitattak 
meg hogy: miképpen reagáljon a rendőr 
ilyen esetekben, mennyire avatkozzon be és 
hogyan segítsen a továbbiakban is?

Mint dr. Király Ferenc, megyei rendőr
főkapitány elmondta, korántsem ismeretlen 
előttük ez a bűncselekmény-fajta, hiszen 
például Kecskeméten is akadnak olyan csa
ládok, akikhez „menetrendszerűen" járnak 
ki a rendőrök. A  főkapitányság kitűzött cél
jai között szerepel az e cselekményekkel 
szembeni fellépés, ezért is szervezték az ok
tatást, és folyamatosan szeretnének segítsé
get nyújtani az ezzel foglalkozó munkatár
saiknak. A körzeti megbízottak számára fel
adatul szabták, hogy napi munkájuk során

törekedjenek az érintett családok feltérképe
zésére, a látens jogsértések felderítése. Ha
ladéktalanuljelezzék, ha baj van, illetve fo
lyamatosan tartsanak kapcsolatot a helyi 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
munkatársaival.

Úgy tűnt a sajtótájékoztatón, a megyei fő
kapitány picinykét szkeptikus a sokat vita
tott távoltartás intézményével. Részben 
azért, mert hát hol is tartsák távol az elköve
tőt, részben talán azért, mert kicsit tart attól, 
esetleg más jellegű családi ügyek rendezé
sére is fel akarják majd használni a rendőrö
ket Mint a sajtótájékoztató egyik újságíró 
részvevője megjegyezte: lehet, hogy jobb 
lenne a verekedőt három napra lecsukni, 
hogy a hűvösön nyugodtan elgondolkod
hasson a jövőről.

Arendőrség adatai szerint tavaly a megyé
ben 249, Kecskeméten 50 családon belüli

erőszak fogalma alá eső bűncselekmény
ben jártak el a nyomozó szervek. A számok 
2004-ben emelkedést mutatnak. Azonos 
időszakot vizsgálva a növekedés a megyé
ben 64 százalék, ami a nagyobb rendőri fi
gyelemnek is köszönhető. Kecskeméten 
2003 első négy hónapjában öt bűncselek
ményt követtek el az egy háztartásban élő 
sérelmére, idén április végéig tizet. Az ösz- 
szes ilyen jellegű cselekmények között leg
gyakoribb a kiskorú veszélyeztetése, ezt kö
veti a testi sértés.

A Kecskeméten működő gyermekjóléti 
szolgálat tapasztalatai szerint egyébként az 
elmúlt évbúi - az eddigi tendenciával ellen
tétben - emelkedett a veszélyeztetett gyer
mekek száma a városban. A  legjelentősebb 
veszélyeztetettségi tényező a kiskorúak 
bántalmazása volt.

m.

Eszti néni meg a doktornő
Ha meglátom lilás-vörös, visszértöl göcsör- 

tös vékony lábszárát megrémülök: mennyire 
Jájhat esténként?! És csodálkozom is, hogy az 
évtizedek alatt igencsak megvastagodott testét 
hogyan képes cipelni? M ert az öregasszony 

fürge mozgását, rendületlen munkabírását 
csodálni lehet, érteni nem. Eszti néninek csa
ládja és sorsa alaposan kimért minden szóba- 

jöhető rosszat. Korán elárvult, tizenhárom 
évesen rászakadt három kistestvére ellátása, a 
paraszti háztartás minden gondja,

- Pontosan akkora maradtam, mint akkor 
voltam, nem nőttem egy csipetet se! Ha meg 
apám hazatántorgott a napszámból, gyakran 
megvert, mert nem volt meleg az étel, amit főz
tem... Soha semmi nem volt jó  neki, ezért is 
mentem férjhez a Józsihoz, mert vihettem a 
testvéreimet.

Józsi nem vert ritkán még azt is kimondta a 
bablevesre, hogy: öhetö... így dicsért. M ég

nem voltam tizenhat éves, amikor az első gye
rekemet vártam, de kazlat kellett raknunk, mi
kor utolsó hetes voltam, és megszakadt... hal
va született. De utána szültem hármat. Mind 

fiú  lett. Elmondhatatlanul sokat dolgoztam. A 
testvéreim rendre elmentek, Neked elmon
dom: lopkodtam a Józsi zsebéből a pénzt, 
hogy útravalót adjak nekik A két húgomnak a 
ruháimat is odaadtam, nagysokára vettem új
ra magamnak A fiaim  ipart tanultak M ég 
csak a legidősebb szabadult, mikor Józsit el
ütötte egy teherautó. Átment rajta, a biciglijét 
is laposra nyomta Akkor a konzervgyárban 
dolgoztam, meg egy festő után vállaltam a ta
karítást. Akkor már sok visszerem volt... de 
nem törődtem vele, orvos meg nem látott.

A gyár egyszer megjutalmazott: a jugó ten
gerparton nyaraltam egy hetet. Vettem egy 
csudajó gépet: tésztanyújtót! Az egyik húgom
mal csináljuk vele a tésztát, annak, aki rende

li. M ikor lett háziorvosunk megkerestem, mert 
nemjött álom a szememre, adjon valamit... És 
vittem neki egy doboz metéltet. Örült neki, és 
adott igen jó  tablettát, a nevét megjegyeztem: 
szedukszent, ez a neve. Jó, mert nagyot alszom 
tőle. Hanem a doktornő, az egy angyal! Olyan 
kedves hozzám hogy néha elsírom magam, 
így még senki nem beszélt velem, meg nem ér
deklődött felőlem.. Elküldött ilyen-olyan vizs
gálatra Mindig elmentem, mert láttam, hogy 
jószándékkal küld Ahányszor elmegyek meg
méri a vérnyomásom is. Mindig mondom: ha 
orvosságot is ad, olcsót írjon, másképp nem 
váltom ki...

- Nem telne a nyugdíjából, Eszti néni?
- Éppen ki tudnám váltani a drágábbat is, 

csak sajnálom rá a pénzt. Ha meg az olcsóbb 
is megteszi, minek..

- Azért ellenőrzi a vérnyomását a doktornő, 
minden hónapban... ugye?

- Hónapban? Minden héten megyek hozzá! 
Olyan szépen beszél, hogy simogat a szavával. 
Az nekem az igazi orvosság! És mindenre 
megkér... hallod, megkér. Megmondom neked,

egy héten kétszer is elmegyek hozzá mert azu
tán napokig jó l érzem magam.

Március elején megkérdezte, hogy eszek-e 
gyümölcsöt? Ezt még senki tőlem meg nem 
kérdezte! Megmondtam, hogy nem, mert nem 
szeretem. És akkor arra kért, hogy a kedvéért 
egyeknaponta egy-kétalmát... És azóta eszem 
az almát!

-Megszerette?
- Nem mondhatom. D e olyan kedves volt, 

kérte, biztos oka volt rá  hát, megeszem Azu
tán azt mondta, egyek zöldfőzeléket. A kertem
ben van sóska főzöm, eszem. De spenótot azt 
nem! Ráunszolt, hogy ne zsírral főzzek - meg
teszem neki. M ár nincs zsírom, pedig milyen jó  
zsiroskenyereket ettem, jó  sósán, paprikáson...

- Megfogadja a doktornő tanácsait?
- Ahogy mondod. Bemegyek hozzá, és már 

nincs gondom, tudom, csak jó t akar nekem. 
Néha viszek neki száraztésztát, de alig fogadj a 
el. Pedig elhiheted, nekem megéri a kedvessé
ge, bőven. Jószívvel adom, amilyen jószívvel 
van ő irántam...

A megyei rendőr-főkapitányság 
értesíti ügyfeleit, hogy a Batthyány 
utcai épületbe a belépés rendje a 
következő: hétfőn, kedden és szer
dán 0730 órától 16.00 óráig; csü
törtökön 0730 órától 17.00 óráig; 
pénteken 0730 órától 1330 óráig.

A BM Bevándorlási és Állampol
gársági Hivatal ügyfelei, az enge
délyezésekkel kapcsolatos ügyinté
zésre, valamint a panaszfelvétel 
céljából érkezők, továbbá a fog- 
vatartottak látogatói, részükre cso
magot hozók és az idézettek a Bat
thyány utcai gyógyszertár felöli ll
es kapun léphetnek be. A fenti idő
pontoktól eltérő időben a Batthyá
ny utcai körforgalommal szembe
ni I-es kapunál elhelyezett kapute
lefonon hívhatják az ügyeletet 
mindazok, akik ügyük személyes 
intézése céljából keresik fel a rend
őrséget



Rendhagyó könyvhéti esemény színhelye volt a Katona József Könyvtár. Kriston -Vízi József, Beke Jó
zsef és lapunk régi munkatársa, Ljjlaky István könyve jelent meg a Kecskeméti Lapok és a Porta Egye
sület gondozásában. A termet zsúfolásig megtöltő barátok és érdeklődők a szerzőktől hallhatták - Kál
lai Erzsébet közreműködésével -, miért kezdtek bele, illetve miről olvashatunk e három munkában.

A Kecskeméti Képtárnak helyet adó Cifrapalota műszaki 
átadásán részt vett a városban tartózkodó Juhasz Ferenc hon
védelmi miniszter is. A gyönyörűen megújult és felújított épület 
ünnepi átadása a nagyközönségnek augusztus elejére várható.

Kritikáüan kritika
A z emberek többfélék és többféleképpen hallgatnak 

CD-t: van, aki háttérként; van, aki folyam atosan; 
van, aki mindenevő; van, aki válogatós. Van, aki cél
zottan és szándékosan hallgat m eg valamit, van, aki 
csak úgy találomra

M it tegyen az, aki nem tud csak úgy CD-t hallgatni? 
Ha volt az életének egy szakasza, amikor azzal áltatta 
m agát és környezetét, hogy zenekritikákhoz hasonla
tos betűáradatokat vet a nyilvánosságnak szóló papír
lapokra, s így minden rezdülésre figyelni akar? H a 
nem tudja magát függetleníteni a hely, idő, tér, han
gulat és az előadók személyétől? H a nem tud és nem 
akar tárgyilagos lenni, ha nem akatja kikapcsolni a 
kapcsolatait és a pillanatnyi elmeállapotból fakadó  
benyomásait?

A z ilyen ne hallgasson zenét, vagy ha már hallgat, 
akkor tartsa m eg a véleményét magának, ne terhelje 
vele a többieket D e akkor meg ki írja meg, hogy tör
tént valami a zenei közélet területén? Hogy valakik 
valamikor igen sokat dolgoztak, esetleg több éven át 
gyakoroltak, készültek, felvételeket készítettek, hang
mérnököt, stúdiót, szponzort vadásztak, kiadót, terve
zőt, engedélyt, sokszorosítót, kereskedőt keresgéltek.. 
H ogy eljátszották, s ha kellett százszor, ezerszer elis
mételték, felvették, visszahallgatták, korrigálták, ki
cserélték, felváltották, m ajd végül jóváhagyták, rögzí
tették és „piacra “ dobták íg y  hát m ost megírom és 
közhírré teszem, hogy 2004 tavaszán gazdag komoly
zenei CD-termés volt Kecskeméten. A  korábban már 
megjelent, megismert helyi kötődésű hangzó doku
mentumok m ellé három új felvétel csatlakozott. A 
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar lemeze kereskedel
miforgalom ba került, a zenei eseményeket hirdető íz
léses ismertetők m ellett kapható a főbb idegenforgal
m i központokban, míg azARCU S Énekegyüttes és az 
A ÚRIN Leánykar CD-je egyelőre csak a kiadóknál 
hozzáférhető.

Am i közös a három csapat előadásában: olyan 
együttesek muzsikálnak, akiknek csak részben főfog
lalkozása a zenélés: tanítás, tanulás mellett, amatőr 
lelkesedéssel és professzionális színvonalon dolgoz
nak, értő szakm ai irányítással A szimfonikusok 
Gerhát László karmesteri működésének legsikere
sebb műsorszámait játszották lemezre; az ARCUS 
Smuta Attila karnagyi munkájának több éves ered
ményeit összegzi a zenetörténeti és kórustörténeti „íví( 
keretei között; az A ÚRIN létezésének első öt évét rep
rezentálja a verseny- és fesztiváldíjakat idéző „siker- 
darabok“ előadása, Durányik László vezényletével 
H át lehet ezután kritikát írni ezekről a felvételekről? 
Lehet hangzási arányokai tem pói felépítést figyeln i 

jam ikor tudjuk, halljuk, hogy csupa ismerős ü l a szín
padon? Ok állnak a dobogókon, ők jönnek szembe az 
iskolák folyosóm , velük találkozhatunk a városi ün
nepségeken. Őrüljünk neki, hogy vannak, dolgoznak, 
sikeresek, eredményesek, s mellesleg érdemes meg
hallgatni a CD-jüket is. H a valaki nem akar kritikus 
lenni hanem csak úgy, egyszerűen leül és meghall
gatja a felvételekéi csupa jó  művet hall, jó  előadás
ban. H át kell ennél több?

Horváth Ágnes

a cmöikAs mAmrn
Makám&Lovász koncertet tartanak a 

Ciróka Bábszínházban június 13-án, délelőtt 11 
órai kezdettel. Az etnodzsesszt játszó együttes 
most az eMeRton díjas népdalénekest, Lovász 
Irént lépteti föl műsorában, akit Sebestyén 
Mártával „egy lapon“ emlegetnek. Az ének
hang megjelenése anélkül teszi gazdagabbá az 
együttes hangját, hogy „beáldozta“ volna bár
melyik meghatározó jegyét. A kicsiket és na
gyokat egyaránt megszólító koncertet a 
Cirókás-nap keretében tartják meg.

A C erem óniában...

Kétnapos pünkösdi jazz-ceremóniát rendezett a 
Ceremónia Bor- és Rendezvényház vezetője, Cseh 
Gábor. A hagyományteremtő szándékkal és némi
képp tehetségkutató jelleggel szervezett gálán tizen
négy zenész mutatkozott be, köztük a képen látha
tó Palotás Endre. A sikerre való tekintettel a ren
dezvényház október végén hasonló nagyságrendű 
zenei megmozdulással áll majd elő, hétvégenként 
pedig addig is gyakran kíván élőzenével kedves
kedni vendégeinek.

Bakay Zita selyemfestményeket bemutató kiállítá
sát is megtekinthetik az érdeídődők a Ceremóniában.

 ̂ K önyvbem utató
A Katona József Emlékházban

június 11-én (pénteken) 14 órakor 
Baghyné Makra Ilona: Pusztaszeriek 
(Szeged, 2004) című könyvének be
mutatója lesz. Bevezetőt mond és a 
vendégeket köszönti Székelyné 
Körösi Ilona. A  könyvet bemutatja és 
a szerzővel beszélget Mesznéder 
Klára. A kötet a rendezvény ideje 
alatt a helyszínen megvásárolható.

A Gáspár András történelmi 
elégtételének ügyét szolgáló vita 
folytatására - anyagtorlódás mi
att - csak a következő lapszá
munkban térünk vissza. A szer
zőinktől és olvasóinktól addig is 
türelmet kérünk.

A Kecskemét-Széchenyivárosi 
Közösségépítő Egyesület 2003- 
ban az adó-egyszázalékból 609 
ezer forintot kapott, mely össze
get közhasznú tevékenységük 
megvalósítására használták föl

Észak-Bács-Kiskun Megyei 
Vízművek Rt.

B A c sv iZ

6000 Kecskemét 
Izsáki út 13.

Tel.: (76) 511-511 
Fax: (76) 481-282

Hibabejelentés diszpécser szolgálatunknál 
éjjel-nappal: (76) 415-100
Zöldszám: 06-80/200-423
Ügyfélszolgálati irodánk:

(76) 511-530, 511-531 
511-532, 511-533

Zöldszám: 06-80/201-141
Vízmérő állásának bejelentése:

06-80/200-423

MINDENNAPI VIZÜNKÉRT...

Meglepetések a plafonon

Az Otthon Mozi felújítási 
munkái közben, az álmennye
zet elbontása után fedezték 
fel, hogy a plafonon különö
sen szép gipsz stukkó és szí
nes üvegberakásos díszítések

voltak eredetileg, amelynek 
jelentős része jó  állapotban 
megmaradt. Ennek műemléki 
követelmények szerinti teljes 
helyreállítása jelentős költség- 
növekedéssel, és időbeli csú
szással is jár az eredeti tervek
hez képest. Mint Józsa Kata
lin igazgatónő elmondta, már 
folyamatban van a városi köz
gyűlési előteijesztés, és a ter
vezési, kivitelezési elképzelé
sek is készen vannak, hogy e 
e váratlan körülmény megje
lenése ne okozzon túl nagy 
gondot a befejezésben.

Együtt marad-e a KRC?
Nagy bajban van a Phoenix-Mecano KRC női röplabda

csapata. Mellesleg, a szezon befejeztével már kijelenthetjük, 
a város és a megye legeredményesebb egyesülete. Mind a 
bajnokságban, mind a Magyar Kupában megszerezték a 
bronzérmet, ami azt jelenti, hogy több mint tíz évet követően 
került Kecskemétre ismét csapatarany. Akkor a férfi röpisek 
szállították a bronzot. A helyzet azonban jelenleg cseppet sem 
fest rózsaszínen, inkább szürkén. A lányok úgy játszották vé
gig a bajnokság hajráját (az utolsó párharcban nagyszerű, 
3:l-es győzelmet arattak a sokkal esélyesebbnek kikiáltott 
Nyíregyháza ellen), hogy kéthavi fizetéssel tartozik nekik a 
klub. Ez igazán profi teljesítményre vall, amiért meg kell 
emelni a kalapunkat. A bronz így kétszeresen is megérdemel
ten, és szépen csillog, de az éremnek van egy másik oldala is, 
ahogy mondani szokták. A  sportágra egyébként is jellemző 
pénztelenség utolérte a kecskemétieket is. A minőségi mun
ka így elképzelhető, hogy kárba vész. A megszerzett érmeket 
elvenni már nem lehet, a csapat azonban könnyen szétszéled
het. Ezt egyáltalán nem szeretnék a vezetők, és maguk a já
tékosok sem. A harmadik hellyel jogot szereztek a lányok ar
ra, hogy elindulhassanak a CEV-kupában. Erről már lemon
dott a csapat, hiszen ez több százezer forintot emésztene fel, 
még akkor is, ha nem Japánba, csak Európa-szerte kellene 
utazgatni. így marad a bajnokság, ahol a következő szezon
ban még előrébb szeretne jutni a csapat, azaz bajnoki-, és ku
padöntőt kíván játszani. Erre könnyen sor kerülhet, hiszen ki
tűnőjátékosokról van szó, már csak az a kérdés, hogy marad- 
nak-e a hírős városban. Ha nem, akkor fiatal játékosokkal áll 
ki a KRC a következő szezonra. Farkas Mihály vezetőedző, 
aki a szponzorkeresés feladatába is besegít, elmondta, hogy 
nem is oly rég megnyugtató megállapodás és támogatás volt 
a láthatáron. Egy vállalkozás, miután egyeztetett a klubbal és 
Szécsi Gábor polgármesterrel, hajlandó lett volna több mil
lió forinttal megsegíteni a csapatot, cserébe különböző ked
vezményeket kapott volna a várostól vállalkozása továbbfej
lesztéséhez. A szóbeli megállapodást azonban nem tartották 
be, és az utolsó pillanatban visszakoztak, bár tízezer, azaz 10 
000 (sic!) forintot átutaltak volna a KRC számlájára. A remélt 
pénzösszeg elmaradt, így marad a keresgélés. A csapatot öt
millió forint kihúzná a gödörből, hiszen a második félévben 
várható az újabb támogatás. A já tékosok jú lius elsejéig 
adtak haladékot a vezetőknek, ha addig nem  kapják 
m eg a kéthavi bért (összesen m integy 3,4 millió forin
tot), elhagyják a klubot. Érthető. Ez az összeg más 
csapatok költségvetéséhez képest elenyésző, m égis a 
jövő t jelentené a csapat számára. A lányok és a veze
tők a segítséget várják, mi pedig az újabb győzelm e
ket. M ert van rá esély. Reméljük, m ásra is ...

ogre

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

Kmét., Széchenyi tér 14. 
(Északi térfal)
Ny.: H - P :  9-18 Szó: 9 - 1 2  
Telefon: 76/482-449 
Mobil: 06/30/445-8782
www.acropolisingatlan.hu

* INGATLANKÖZVETÍTÉS

* ÉRTÉKBECSLÉS

* ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS

* JOGI ÜGYINTÉZÉS

* HITELÜGYINTÉZÉS

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

Hirdetését
megjelentetheti a 

ben!
Kecskemét, pf.: 483 
tel-fax:76/410 260

AUTOUVEG ’
ELADAS. BESZERELÉS, GRAVIROZAS. 
SZEMÉLY- ES TEHERGÉPKOCSIKBA. 
SZELVEDOJAVITAS, FÉNYSZÓRÓK. 
TETŐABLAKOK
6000 KECSKEMÉT, CEGLÉDI UT 38.

SZERVIZ ÉS ÜZLET
76/485-720
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B4. STÚDIÓ BT
Grafika, szobrászat, arculat 

és látványtervezés, 
építészeti tervezés. 

Címerek, cégérek, emblémák, plaket
tek tervezése és kivitelezése. 

Tűzzománcok, plasztikák, külső
belsőtéri, építészeti alkalmazása.
Rajzos várostérképek készítése. 

6000 K ecskem ét Erdő u. 18.

Balanyi Stúdió
telefon és fax: 76/494-545  

M obil: 20/3389 911

L apunkat keresse a közin
tézm ényekben, valam int 

m egrendelheti a szerkesztő
ség cím én, telefonján.
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