
Gyere utánam!

Összefogás @ könyvtárakért, 
összefogás az olvasókért

Beköszöntött az ősz: a Katona Jó
zsef Könyvtár folytatja ,A  könyv
tárba mentem. Gyere utánam“ nagy
sikerű akcióját: Kecskeméten és fél- 
-száz településen a megyében a 
könyvtárak szolgáltatásait népszerű
sítik. Október ugyanis az Országos 
Könyvtári Napok időszaka. Nincs 
szűkebb pátriánkban még egy olyan 
intézmény, mint a KJ közkönyvtár, 
amely a 21. század kihívásaira idő
ben ébredvén tempót váltott, még a 
múlt század végén. A minap tartott 
angol-magyar könyvtáros-tanácsko
zás is e téma körül forgott: miként 
lehet nemcsak megtartani, de az in
formáció, a tudás, végtére a könyv 
barátainak táborát növelni. .

3. oldal

656 tiszteletére
Az ‘56-os Szövetség Országos 

Elnökségének döntése alapján 
Kecskemét önkormányzata el
nyerte a lyukas forradalmi zász
lót és kitüntető oklevelet a köz
élet tisztasága és a környezeti 
kultúra javítása érdekében vég
zett tevékenységéért.

A kitüntetés átadására az ‘56- 
os forradalom és szabadságharc 
48. évfordulója alkalmából 
Mádl Ferenc köztársasági elnök 
jelenlétében kerül sor az október 
22-i budapesti ünnepségen. A ki
tüntető oklevelet Szécsi Gábor 
polgármester veszi át.

Szigorú ellenőrzés
Szeptember óta még szigorúbban 

ellenőrzi az APEH megyei igazga
tósága egyes árucikkek forgalma
zását. A cukorforgalmazókra már a 
nyáron „lecsaptak", ősztől főleg a 
dohánytermékeket, szeszesitalokat 
valamint a számítástechnikai és 
szórakoztató elektronikai adathor
dozókat árusító üzletek kerültek az 
adóhatóság figyelmének közép
pontjába.

Az ellenőrzési hullám máris ered
ményt hozott a megyében, az áru 
eredetének vizsgálatán több adózó 
is rajtavesztett. Előfordult, hogy a 
vállalkozó nem tudott számot adni

a revizoroknak az írható DVD le
mezek eredetéről, egy más alka
lommal pedig a vámhatósággal 
együttműködő adóellenőrök nagy 
mennyiségű, záijegy nélküli, kül
földi cigarettát találtak* Néhány 
vizsgálat során szintén záijegy nél
küli szeszesital forgalmazóit lep
lezték le.

Az igazolatlan eredetű árú forgal
mazásának igen súlyos következ
ményei vannak. Az elkövető 
ugyanis nemcsak bírságra, hanem 
az üzlet minimum két heti, de 
újabb rajtavesztés esetén akár hat
van napi bezárására is számíthat.

VII. évfolyam 

8. szám

Cirkuszhercegnő TÓTH MENYHÉRTRŐL A nacionalizm us...
14. oldal 15. oldal lO.oldal

Fórumra jött a miniszterelnök

A kecskeméti fórumra érkező miniszterelnököt többek között Balogh László, a megyei önkormányzat elnöke és Szécsi 
Gábor polgármester fogadta. Az útviszonyok miatt késve - rendőri felvezetés nélkül - érkező miniszterelnökre türelmesen 
várakozók zsúfolásig megtöltötték a Tudomány és Technika Házának nagytermét, de az onnan kiszorultak a kiselőadóban 
kivetítőn figy elemmel követhették a nagy érdeklődéssel várt kecskeméti bemutatkozást. 2. oldal

Dömdödöm a Juhar utcában

A budapesti Madách Színház „Színészek az Ifjúságért" Alapítványa a Dömdödöm 
Alapítvánnyal közös szervezésben mutatta be Lázár Ervin A Négyszögletű kerek er
dő című mesefeldolgozását Cseke Péter rendezésében a Juhar utcai iskola gyerme
keinek. A hálás gyermek-közönség remekül szórakozott, az előadás felnőtt nézői sze
mébe a darab, a színészek játéka, segítem akarása egyaránt könnyeket csalt

A Dömdödöm alapítványról a 13. oldalon olvashatnak

Jó termés, uniós főpróba
Gazdag termést hozott ez az esztendő. 

Ez segítheti az uniós csatlakozási folya
matot, megalapozhatja a következő, 
már teljes egészében uniós gazdasági 
évet, vélekedik Madari Jenő, az FVM 
Bács-Kiskun Megyei Hivatalának veze
tője. A megyegyűlésnek készített, a me
zőgazdaság helyzetéről szóló tájékozta
tójában hangsúlyozta, az ágazatot érin
tő Közös Agrárpolitika szabályozó 
rendszerének minden eleme még nem 
jelenhetett meg a gyakorlatban. Sok le
hetőség, döntően a pályázati úton elér
hetők, az elkövetkező időben állnak 
majd a gazdálkodók rendelkezésére.

Tavasszal már látható volt, hogy ez az év 
a mezőgazdaság sikeres évei közé fog tar
tozni, legalábbis ami a terméseredménye
ket illeti. Kedvező kilátásokkal kezdődött 
június közepén az aratás, és az eredmé
nyek igazolták a várakozásokat: harminc 
százalékkal haladták meg az előző évit. A 
rendelkezésre álló technikai háttér biztosí
totta a gyors, jó minőségű aratást, ami gya
korlatilag húsz nap alatt megtörtént. A me
gye nyolcszázezer tonnás tároló kapacitá
sa biztonságos terménytárolást tett, illetve 
tesz lehetővé. A termelők és a gabonake

reskedők által ismert uniós gabonáiéivá- kellett venni a gazdálkodókat és a gazdál- 
sárlási rendszer automatikusan szabályoz- kodási területeket, ami 2003 novemberé
ta a korábbi években gyakran anarchikus ben kezdődött meg. A regisztrációs eljárás 
gabonapiacot. Azok a termelők, akik a no- során Bács-Kiskunban a korábbi 27-28 ez- 
vemberig történő tárolás költségeit nem rés gazdálkodói létszám 36 ezerre növeke- 
tudták vagy nem akarták vállalni, tonnán- dett. A területazonosítás érdekében a me- 
ként 23 ezer forint körüli áron tudták elad- gyei gazdálkodók összesen 150 ezer tér
ni gabonájukat. képszelvényt kaptak kézhez, amelyeken

Az őszi betakarítású növények, döntően be kellett jelölniük saját területüket. Az 
a napraforgó és kukorica területek is igére- érintetteket a falugazdászok segítették. Ne- 
tes képet mutattak. A megye állatállomá- hezítette a munkát, hogy a megyében felé- 
nya csökkent, tehát kevesebb lesz a takar- re csökkent a falugazdászok száma, emiatt 
mányigény, de az intervenciós felvásárlás körzeteiket is újra kellett alakítani. Ennek 
lehetősége megoldhatja a felesleges takar- következtében az irodákban gyakori volt a 
mánykukorica értékesítését. zsúfoltság, de a termelők általában megér-

Eladási nehézségek jelentkeztek ugyan- tőén viselték a megpróbáltatásokat, 
akkor a nyári gyümölcsök betakarításakor, Még a nyári betakarítási munkák meg- 
és az alma esetében is vannak értékesítési kezdése előtt, szintén a falugazdász háló
gondok. A szőlőtermelők igen kedvező ki- zat közreműködésével, megtörtént az uni- 
látásokkal számolhatnak, az egyes térsége- ós és nemzeti területalapú támogatások 
két érintő augusztusi jégverés ellenére is. A iránti igények benyújtása. A Mezőgazda
borászati üzemek jelentős készletekkel sági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei ki
rendelkeznek, ezek értékesítése feltétele az rendeltségéhez 26939 gazdálkodó adta be
elfogadható felvásárlási árszint kialakulá- határidőben támogatási igényét. A benyúj- 
sának. Gondot okozhat a szőlőtörköly kö- tott kérelmek feldolgozása, esetenkénti el- 
telező lepárlása is, amennyiben a kapacitá- lenőrzése, hiánypótlása után még ebben az 
sok nem bővülnek. évben, illetve januártól fizetik ki a földala-

Az uniós csatlakozás kapcsán számba pú támogatásokat. m.

A Kossuth térről in
dult október 10-én a 
Kecskem étén m egren
dezett Dégáz Futás ‘04 
több száz résztvevője, 
akiket nem rettentett a 
hűvös-esős időjárás. A 
táv nem volt túl hosszú, 
csupán 3,4 kilométer, 
amit életkortól függetle
nül, különösebb felké
szülés nélkül is teljesíte
ni lehetett. A futást kö
zös bemelegítés előzte 
meg. Minden futó egye
dileg emblémázott pólót 
és a verseny után ingye
nes uszodabelépőt ka
pott.

A Dégáz dolgozóinak 
versenyét Csonka Antal 
és Nagy Tiborné nyerte 
meg. Az iskolák közül a 
Znnyisek futottak a leg
nagyobb létszámban.

Iskola-jubileum
A Halasi úti iskola - amely ma 

Damjanich János nevét viseli - 
1929 szeptemberében nyitotta meg 
kapuit a gyermekék előtt. Az el
múlt háromnegyed század alatt ki
nőtte magát a Klebelsberg-féle kis
iskola. A hagyományápolás szép 
példáját adja, hogy minden évben 
megkoszorúzzák az első tanítók 
emléktábláját, és különös tisztelet
tel ünnepük meg az aradi vértanúk 
napját. Idén a Damjanich napok 
ünnepségére mindenki eljött, aki 
kötődik a tanintézményhez, mely
nek jelenleg kétszáz tanulóját 18 
pedagógus és öt technikai dolgozó 
készíti fel az életre. A most felava
tott tornacsarnokkal az oktatás fel
tételei sokat javultak.



Antalfy István: 
Lépcsőházi monológ
Nem tudom, kik laknak fölöttem, 
nem ismerem szomszédomat, 
barátságokat sem kötöttem, 
sikolyok nem hallatszanak, 
kerékpárt visznek emeletről, 
a kapu kulccsal záratik, 
sok szórólapot én szedek föl, 
amit szétszórnak valakik, 
nem tudom, hogy hívják az ifjat, 
ki véletlenül se köszön, 
bár ez egyáltalán nem izgat, 
és nincsen is hozzá közöm.

Ebédidőtájt kiszüremlik 
- vasárnap - sült hús illata,
(az adatgyűjtők nem elemzik, 
hogy ki mikor talál haza...)

Ó, lépcsőház! Ki lakik még itt? 
Néhánynak a nevét tudom, 
(névtábláról), az „újat-régit44 
megtudni tán nem is fogom.

Lépcsőház: egy kicsit kaszárnya, 
(nem katonai fegyelem!)
Ám naponta mindenki várja, 
„jött-e pénzem, vagy levelem?44 
Szinte hetenként más a postás, 
kallódnak is a levelek, 
nekem a másé „jött44 viszonzás: 
másnak az enyém. így kerek...

Aztán, ha valaki meghalna,
Csak az újságból tudható.
Ez az új világ diadalma.
Én sem tudom, mi volna jó ...

Fórumra jött...
- Három napja új kormánya van az országnak - ,  jelentette44 a kecske

métieknek Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A közönség tapssal 
nyugtázta a hírt

- Tele vagyok hittel és reménnyel - folytatta, amit a fórum résztvevői 
„mi is44 közbeszólással erősítettek meg.

- Nehéz megmozdítani egy országot, ahol és amelyen kívül 10-15 millió 
magyar ember érdekében, várakozásaiban kell megkeresni a közöst

Nincsenek jók és jobbak, csak olyanok, akik szeretnének kiegyensúlyo- 
zottabban élni Baloldaliként hiszek abban, hogy a világ megváltoztatha
tó, s benne Magyarország is. Nem megmagyarázni akarom a világot, ha
nem megérteni és megváltoztatni

M i a bajom ezzel az országgal? Az, hogy igazságtalan. Nem a tehetség, 
a képesség, a szorgalom határozza meg benne az emberek helyét, hanem 
az, hogy kik a szülei és hol van a szülőhelye. Ma Magyarországon az 
utak a születéskor behatárolódnak. Azzal is bajom van, ha a közös asztal
ról mindenki csak szedni akar, de oda senki nem akar föltenni Ha lesz 
hitünk, ezt a rosszkedvű, veszekedős Magyarországot méltányos életek
kel telivé tudjuk változtatni Hitünk abban, hogy van közünk egymáshoz, 
és csinálunk egy jó  Magyarországot Vágjunk bele, kecskeméti baráta
im!

A kormányprogram rövid ismertetésében az adó- és lakástámogatá
si rendszer megváltozatásáról, az egészségügyi szolgáltatások jobb 
hozzáférhetőségéről szólt, majd az igazságosabb közteherviselésről. 
Megemlítette a mai magyar valóság legnagyobb hazugságát, az adó
zási rendszert megkerülő „zsebbefizetést44, s az így alacsonyabb bére
ket Beszédét azzal zárta, hogy az MSZP megmozdult, és nyüvánvaló- 
vá vált, hogy lehet bátrabb baloldali politikát csinálni.

- Ez küzdelem, és én tudom, hogy a politikában ütnek is. Tessék! Itt va
gyok!

A kérdések a kisvállalkozások adóterhelésétől, a privatizálásra kije
lölt baromfiipari vállalat dolgozóinak sorsán, a médiaegyensúly meg
teremtésének lehetőségén át egészen a társasházi lakások közösköltség 
fizetéséig széles kört érintettek.

A miniszterelnök arra biztatta a fórum résztvevőit, hogy problémá
ikkal a helyi vezetőket, és az MSZP szervezeteit is keressék meg, mert 
a politika mindannyiunk közös ügye, azt együtt lehetséges eredménye
sebbé tenhi.

A nyolcvan éves költő köszöntése
Rivaldafény, glória, hangos hírverés körülötte: ezek 

végképp idegenek tőle. M int ahogyan a magakelletés, a 
tülekedés, az önzés és az erőszakos érvényesülési törek
vés is. M eg lehetne, meg kellene róla m intázni a szerény
ség szobrát. A lényében van valami megejtően kedves 
egyszerűség, ugyanakkor mohó életigenlés és teremtő 
akarat. Az örömöket keresve-várva, szeretet-szomjasan, 
félelm ek és kétkedések közben a felvillanó fényekre, a tá
voli harangszóra fig yelt és fig ye l mindig, a fájdalm ak, 
csalódások és mellőzések közben is.

Antalfy István, a költő, meseíró és műfordító most 
nyolcvan esztendős. Megélte, sokszorosan megszenvedte 
és apró örömökkel, ki nem mondott szép vágyakkal tele
tűzdelte lelkéből-fakadt írásait, sorjázó köteteit. Sokgyer
mekes szegény családban boldog gyermekkora volt. A 
háború, a hadifogság csúnyán és kérlelhetetlenül bele
szólt az életébe, ám költészetét máig hatóan erősítette. 
M int ahogyan a debreceni, berettyófalvi, salgótarjáni és 
kecskeméti évek, évtizedek is.

Kora ifjúságától fogva ír, azóta jelennek meg kisebb- 
nagyobb kihagyásokkal a művei, ám a legelső kötete 
csak hatvan éves korán túljutva jelenhetett meg, de azóta 
már húsznál több könyvét vehettük kezünkbe. És a Pi- 
linszky-díjas költő ma már tagja a M agyar írók Szövet
ségének, közben ma is szerkesztője az egyik lapnak. Fél 
évszázada a hírős városban él. A legtöbb művét ebben a 
városban írta, ahol véglegesen gyökeret vert. Itt születtek 
meg az olyan szép szavai és mondatai, m int a „Szárnya- 
szegett angyalok“, a „Szánalmas em lékezet“, „ Vigyá
zom  a kedveset, szépet, ig a za t“, a „Befelé fo lyó  
könnyek“, a „pajkos fén yek“ és a „pajkos ördögök“. 
Szinte minden sorából a tiszta gondolat, a megharcolt- 
megszenvedett élmény, és az öröm árad. Valaki egyszer 
azt mondta, hogy a puszta tény, hogy élünk, örömre kell, 
hogy késztessen bennünket. E zt hiszi, ezt vallja ő is, ezt 
érzi minden titkos ösztönével: a verseiből ez sugárzik fe 
lénk. Neki egy röpke sétaút, egy eltűnődés, egy-egy fe ltü 
nedező, elővillanó emlék külön-külön és együttesen azt 
jelenti: élni szép, élni kell, élni érdemes.

Antalfy István a felesleges díszítő elemektől, sallangok
tól mentes egyszerűség, a földönjáró valóság költője, a 
m unkaruhába öltöztetett hétköznapoké. Egyszerűen, 
csendben, szinte rezzenéstelen-halkan élte, éli élete ter
mékeny szép éveit, ,, ahogy a csillag megy az égen “.

Varga Mihály

Önmagát vagy lehetőségeit becsülte le a céhen kí
vüli céhbeli, sokunknak rokonszenves értékek őr
zője, gyermekkorának vasárnapjait visszaálmodó 
költő, amikor „első és nyilván utolsó kötetének44 
gondolta az öt évtized terméséből válogatott Vissz
hang című kötetét?

Legutóbbi, Utak hosszán kötetének hátsó borító
ján 24 könyveim jelzi Antalfy István alkotó kedvét 
Kiadta meséit, műfordításait, kisebb prózai írásait, 
verseit Már csak korom miatt is érzékenyebben f i
gyelek 44meddig visz még utam(( létkérdésekkel ví
vódó költeményeire.

Egy szép sóhajának felidézésével szeretném kissé 
megkésve köszönteni nyolcvanadik születésnap
ján. Remeklés a Betűk árnya kötet záróverse, a Vált 
az élet Csupán 15 szó, 5 írásjel, kevesebb, mint 
Goethének egy hegyi pásztorkunyhó falára 220 
esztendeje följegyzett világhírű, A vándor éji dala.

Vallomásos mondandóját a költemény szövete és 
zenéje fényesíti, mint a nálunk Tóth Árpádfordítá
sában ismert, előbb említett Wanderers Nachtlied'.. 
A kecskeméti költő verse hangjainak egyhetede a 
legjobbjaink költeményeiben is az elmúlás, halál 
szavakban duplázódó, az örömet és bánatot, a min
dent és a semmit összeölelő „T(. Szomorúan, lá
gyan permetelnek, mint Balassi Bálint hasonló 
üzenetű versében is: „liliom violák /  idővel mind 
elhullnak44

A kecskeméti költő önmagát, háborús, hadifogsá- 
gos, bajos-bántós évének tapasztalatait summázó 
sóhajában kilencszer fordul elő a változások érzé
keltetésére a költői nyelv hivatott szakértői szerint 
legalkalmasabb, zöngétlen, aktivitást sugalló „ t“ 
mássalhangzó A magánhangzók közül leggyako
ribb az élet szent áhítatát sugárzó derűsen méltósá- 
gos „á“, és a témafönségét kinyilvánító mélyzengé
sű „a“ hang.

ÖsszecsendüVó rímek - élet, éget, lélek; a halál, 
vár -emelik ki Antalfy üzenetét:

„Test és lélek/ Istenre vár44.
, - r.

MÚZEUMI és MŰHELYBELÉPŐK
%

A Szórakaténusz Játékmúzeum látogatása 6 
éves kor alatt díjtalan! Diákok és nyugdíjasok 
részére: 150 , felnőtteknek 300 forint a belépődíj. 
Vasárnap díjmentesség! Előzetes egyeztetés alap
ján magyar nyelvű tárlatvezetés igényelhető, 
melynek díja 700 forint.

A játékkészítő és kézműves műhely foglalkozá
sain három éves korig díjtalan a részvétel. Há
rom éves kortól 150 forint az egyéni, hétvégi és 
szünidei gyermekjegy. Felnőtteknek: 300 Ft. Az 
aprók tánca részvételi díja: 180 Ft/fő. Szervezett

diákcsoportok számára a múzeum látogatása és 
a műhelyfoglalkozás: 450 Ft/fő, az óvodás cso
portoknak: 300 Ft/fő.

Kérjük, a csütörtökre és hétvégére érkező cso
portokat előre jelentsék be a 76/481-469-es tele
fonon! Bérlet is váltható! Gyerekeknek fél évre: 
700 Ft, egy évre: 1.000 Ft. Felnőtteknek: 1.000 
Ft-ba kerül a hat hónapra érvényes bérlet. A ki
állítások és műhelyfoglalkozások látogatására 
egyaránt feljogosító családi bérlet ára egy évre: 
3.000 Ft.

UJLAKY ISTVÁN: TIBERIUS ÉS SZTÁLIN

(kettős portrék)
Az idei könyvhétre jelent meg Ujlaky István történész tanulmánykötete Tiberius 

és Sztálin címmel. A Bányai Júlia Gimnázium tanára történelmi tárgyú munkákkal 
már korábban is jelentkezett folyóiratok hasábjain, írt tankönyvet Nemzettanköny 
címmel, de ez a kötet az első, amelyben szisztematikusan válogatott történelmi esz- 
széket közöl.

A könyvben található hat dolgozat fele párhuzamos portré. A szerző kiválasztottjai 
Tiberius és Sztálin, Nagy Imre és Alexander Dubcek, továbbá Horthy és Kádár. Az 
olvasó - különösen a kötet nyitó tanulmányát olvasva - óhatatlanul Plutarchos Pár
huzamos életrajzaira gondol. Pedig Ujlaky vállalt és teljesített szándéka az volt, 
hogy ne pusztán hasonlóságot mutató történelmi korok jelentős személyiségeinek 
életrajzait mutassa be egymás mellett - ezen a téren csupán a legfontosabb tényekre 
szorítkozik - hanem sokkal inkább az, hogy a történelmi helyzetek, a választott 
megoldások közötti lehetséges párhuzamokat kimutassa. Mindhárom kettős portré 
kiérlelt történészi látásmódról, magabiztos értékítéletről, alapos tájékozottságról ta
núskodik. Számomra mégis a kötetnek címet adó tanulmány a legkedvesebb. Az idő
beli távolságok miatt a nem történész végzettségűek vagy a Róma iránt kitüntetett 
érdeklődést nem mutatók alig tudnak többet a korszak kiemelkedő képviselőiről, 
mint a középiskolai törzsanyag. Ujlaky könnyedén, tudományoskodó görcsösség 
nélkül hoz a tudomásunkra sosem hallott, izgalmas adatokat, analógiákat úgy, hogy 
pillanatig sem érezzük megterhelőnek azokat. Épp ellenkezőleg: sikeresen felkelti az 
érdeklődést a császárkori Róma aprólékosabb, elmélyültebb megismerése iránt. Pár
huzamai, megállapításai találóak, helyenként sziporkázóan ötletesek, "kedvet csinál
nak" a könyv alapos végigolvasásához.

Kényesebbnek tűnik Horthy és Kádár párhuzamba állítása. No nem a dolgozat kö
vetkeztetései miatt - ezek éppolyan meggyőzőek, mint Tiberius és Sztálin esetében. 
Kétségtelen azonban, hogy a baloldaliként számon tartott Ujlaky gondolatmenete 
számos ponton irritálni fogja a jobboldali, többnyire idealizált Horthy-kultuszt ápo
ló olvasókat, akik szemében már maga a párhuzam puszta felvetése is szentségtörés 
lehet. Ám ez mit sem von le a tanulmány szellemességéből, eleganciájából, Ujlaky 
kétségbe nem vonható felkészültségéből. Szimpatikus, hogy a szerző nem keres ana
lógiákat ott, ahol nincsenek. Vállalja, hogy választott alanyai egyes kérdésekben 
markánsan különböznek egymástól, noha vitathatatlan, hogy a koncepciót jobban 
szolgálná a hasonlóság akár erőltetett kimutatása.

A kötet további írásai Ujlaky tanár úr rendszerező, tipizáló gondolkodásmódjának 
ékes bizonyítékai. A Kommunista tipológiát már olvashattuk önálló tanulmányként 
a Polisz folyóiratban, A terror bolygója címet viselő munka viszont itt kapott először - 
nyilvánosságot. Előbbi a kommunista pártok és a kommunisták lehetséges típusai
nak karakterológiája, utóbbi az emberi agresszivitás terrorban megnyilvánuló formá
inak eredeti, szellemes csoportosítása. Felosztását fogadhatjuk akár fenntartásokkal 
is, de kétségtelen, hogy a jelenség sokszínűségének, indokainak megértéséhez az írás 
eddig nem ismert kulcsot ad. Itt derül ki egyértelműen, hogy a könyv írója katedrán 
áll, hogy szempontjai között fontos helyet kapott az eredményes taníthatóság is. En
nek szolgálatába állította a műfajt és a stílust is. Dolgozatai remek ismeretterjesztő 
modorban megírt tanulmányok, olvasmányos esszék, jól adatolt, magabiztos történé
szi háttértudással. Kár, hogy ez a tudás olykor annyira magától értetődő a szerző szá
mára, hogy esetenként tudottnak vél az átlag olvasó számára további magyarázato
kat, bővebb kifejtést igénylő fogalmakat, helyzeteket, eseményeket is. Tény, hogy a 
könyv sajátos látásmódja, frissessége kellemes szellemi izgalmat jelent. Érdeklő
déssel várjuk a folytatást. • |



Összefogás a könyvtárakért és az olvasókért. A z Országos 
Könyvtári Napok rendezvénysorozatának műsorából:

Október 16-22.: Művészetek talál
kozása. A kecskeméti Műhely Művé
szeti Egyesület kiállítása. Megnyitó: 
október 16., szombat 11 óra. Közre
működik: Podmaniczky Szilárd író, 
Zalán Tibor költő, az Ad Hoc Zene
kar. A kiállítás megtekinthető a 
könyvtár nyitva tartási ideje alatt, na
ponta 17 órától filmvetítés.

Október 18., hétfő: 14 óra. „KÓ
COS A LÁBA A LÉGYNEK". Verses 
irodalmi játékok gyerekekkel. Hely
szín: Községi Könyvtár, Dávod.

Október 19., kedd 14 óra: 
EUROPARÁDÉ - Játékos vetélkedő 
az Európai Unióról. Közreműködik: 
Bács-Kiskun Megyei Európai Infor
mációs Pont. Helyszín: Városi. 
Könyvtár, Kiskunhalas.

Október 19v kedd 15 óra. OLVAS
TAM - ÉLMENY VOLT! - Könyvba
rátok beszélgetése. Helyszín: 
Széchenyivárosi Fiókkönyvtár, Kecs
kemét.

Október 20 v szerda 14 óra: 
CSODAORSZÁG. Részletek Csaj
kovszkij műveiből. Közreműködik: 
Chorhidea Kamarazenekar. Helyszín: 
Kodály Zoltán Művelődési Központ 
Könyvtára, Dunapataj.

Október 2L, csütörtök 14.30: TER
MÉSZETBÚVÁRKODÁS. Vendé
günk: Schmidt Egon szakíró. Hely
szín: Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Ballószög.

Október 26., kedd 17 óra:
,ARANYOSAK" - Találkozás olim
piai bajnokokkal. Vendégünk: Majo

ros István. Helyszín: Katona József 
Könyvtár.

Október 27., szerda 17 óra: „VITÉ
ZEK, MI LEHET... SZEBB DOLOG 
AZ VÉGEKNÉL?"

Jubileumi emlékműsor Balassi Bá
lint születésének 450. évfordulója al
kalmából. Előadják a Kodály Iskola 
zenetanárai Dóbiás Péter vezetésé
vel. Közreműködik: Szokolai Péter 
színművész. Helyszín: Katona József 
Könyvtár, Kecskemét

Október 28., csütörtök 14 óra: Idő
sek Akadémiája. Az afrikai oktatás és 
egészségügy - közelképek Mozam- 
bikból.

GYERMEKVILÁG

Ezúton adatik tudtára mindenkinek, 
hogy Meseország újra kitálja kapuit, 
hogy a következő programokkal ör
vendeztessen meg kicsiket és nagyo
kat:

- Mesemondó gyerekek találkozója
- Táltospróba - Kisiskolások mese

vetélkedője
- „Homok-haza" - Könyvtársasjáték 

5-8. osztályosoknak.
- Apáról fiúra - XV. országos műve

lődési játék 9-14 éveseknek: Európa 
csodái: Franciaország - országos ve
télkedő Franciaországról felső tagoza
tosoknak, középiskolásoknak, kiskö
zösségeknek, családoknak.

Keressétek az udvari hírvivő felhí
vásait a könyvtárakban és az isko
lákban!

Az Országos Könyvtári Napok nyitó ren
dezvénye hagyományosan a Könyves Vasár
nap a Magyar Rádióban. Október 10-én a 
Katona József Könyvtárban rendkívüli nyit
vatartási időben sok játékkal, meglepetéssel 
vártak mindenkit, aki próbára tette játékos 
kedvét, szerencséjét. Az Ezerszínű Magyar- 
ország címmel szintén vasárnap délelőtt 
megrendezett versenyen irodalmi, nyelvi, ze
nei, képzőművészeti, építészeti fejtörők se
gítségével Magyarország nevezetességeit fe
dezhették fel a játékos fiatalok.

A HÓNAP 
MŰALKOTÁSA 
(könyvtári kávézó): 

Farkas Gábor 
Ybl-díjas építész 

munkája y

A Helyismereti Gyűjte
mény kiállítása: 

Kecskeméti művészek 
könyvillusztrációi: 

Benes József 
grafikái

Kertvárosi délután címmel ünnepelték a Katona József Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtárának megnyitását 
a Kertvárosi Általános Iskolában. A megnyitón köszöntőt mondott Sárközy István alpolgármester, Ramháb Má

ria könyvtárigazgató és Lisztes Jánosné iskolaigazgató. Az iskola diákjai műsorukkal köszönték meg, hogy im
már saját könyvtáruk lett, amelynek használatával a tanítás-tanulás új módszereit is birtokba vehetik

Angol-m agyar könyvtáros konferencia  
a kecskem éti Katona József Könyvtárban

A tanácskozást, amely a könyvtári mi
nőségbiztosítási rendszer bevezetésének 
10. évét is ünnepelte, megtisztelte jelenlé
tével Nagy-Britannia magyarországi 
nagykövete. A Kodály iskola Aurái le
ánykarának csodálatos műsora a magyar 
kultúra ünnepévé emelte a megnyitót, 
majd Alföldi Albert, a megyei közgyű
lés alelnöke és Sárközy István, a városi 
önkormányzat alpolgármestere a kö
szöntötte a résztvevőket.

A délelőtti előadások kivétel nélkül az
zal a kihívással foglalkoztak, amelyek 
egy egészen új útra irányították a köz
könyvtárakat, s megváltoztatták a könyv
tárosok szerepét is. Ez utóbbiakat nem 
átallották információs „brókernek" sőt 
„navigátornak" nyivánítani, ami ugyan 
szokatlannak tűnő meghatározás, de fedi 
a valóságot. A könyvtárak pedig a közös
ségi élet színhelyeivé váltak az elmúl év
tizedben, ahol a kávézó éppoly fontos,

mint a jó közérzetet. Lényeges, hogy 
mindenki számára elérhetők legyenek a 
szolgáltatások, az információ áramlás 
gátja ne lehessen az, hogy valakinek nem 
telik számítógépre, internetezésre. Mind
amellett fontosnak tartották az előadók, 
hogy a nyomtatott könyv szerepe sokáig 
nem fog csökkenni, mert a digitalizálás
nak is vannak korlátái. Jól esett nyugtáz
ni, hogy a Katona József Könyvtár min
den tekintetben magyarországi tükrének 
tetszett az angol előadók könyvtár-etalon
jának. Köszönet érte Ramháb Mária 
igazgatónak és a könyvtár kollektívájá
nak. Ezt a kiváló munkát pedig mi más
sal is lehetne Kecskemét lakosainak 
„meghálálni"? Ha minél többen tennénk 
ki a táblát: „Könyvtárba mentem! Gyere 
utánam!" Valóban, kicsiknek, nagyok
nak, diákoknak nyugdíjasoknak - ott a he
lyünk. A könyvtáron nem múlik...

n. m.

ÚTON, ÚTFÉLEN
A hinta

Ez a játszótér nem eu-kompatíbilis: a ho
mokozó, a csúszda, a hinta, itt maradt a 
szocializmusból. De ez senkit sem zavar, 
használata rendeltetésszerű. Főképp, amíg 
tart az idősebb kartársnők nyara. Pityuka, 
akinek fényképe az országos napilapok„ki 
tud róla" rovatában is szokott szerepelni, 
esténként átszellemült arccal a legmaga
sabbra evezi magát. Ha megkérdem tőle, 
mikor megy haza, csak annyit szokott vá
laszolni: később!

Délben a már fiúszívek megdobogtatásá- 
ra is kész iskolás lány ringatja ki magából 
a tanórák stresszét, átadva magát az önfe
ledt lebegésnek.

És délelőtt? A kétéves forma szöszi kis
lány mellett anyukáját látom a hintán. 
Irigylésre méltón még csak bele sem kell 
préselnie magát a gyerekfenékre mérete

zett ülőkébe. Együtt lengenek, de vala
hogy mégis külön-külön. Jó néhány percig 
a fiatalasszony arcáról csak az olvasható 
le, hogy számára a világ itt és most csak a 
lebegésé. Aztán odafordul a kislányhoz, 
beszélgetnek. És akkor látom, hogy a ba
bakocsiban ott a másik, a pici... Istenem, 
ennyi kikapcsolódás jár egy kétgyermekes 
fiatalasszonynak...

Információcsere
A feketére festett hajú javakorabeli asz- 

szony hajában vörös tincsek. Mobilon 
konzultál valami látogatásról, és türelmet
lenül sétál a helyi buszpályaudvaron, vár
va a 21-es megállójában. Áz autóbusz be
fut. Hősnőnk bekiabál a gépkocsivezető
nek:

- Ez megy a Március 15. utcán?
- Nem, ez az Akadémián megy végig.

- De megáll a kispiacnál?
- Hova akar menni? - kérdi a buszvezető, 

olyan türelemmel, mintha azelőtt élmeosz- 
tályon lett volna szakápoló.

- Hát ott kell leszállni, valami 
épületnél...

Szóval kiderül, semmi Március 15. utca. 
A 21-es jó neki, egészen a kispiacig. Épü
let meg van, ahol le lehet szállni. Mögém 
ül. És most tessenek figyelmi, mit mond? - 
- A fene enné meg ezeket a mocskosakat! 
Hát beszélnek össze-vissza. Méghogy.... 
És ömlik belőle a düh, a szitok. Mintha ne
ki az egész világ volna az ellensége...

Menetrend
A napbarnítottra sminkelt hölgy 

Hetényegyházára kíván utazni. Célja el
éréséhez ezúttal a társasgépkocsit kell 
igénybe vennie, amely, mint közismert, 
autóbusznak neveztetik, és leginkább me
netrend szerint jár. Az utasközönség szá
mára szinte bombabiztosra kialakított me
netrend adja közre, mikor lehet igénybe 
venni a tömegközlekedési eszközt. A 
hölgy megtekinti a kifüggesztett menet

rendet, és elégedetlen. Kaffogásából kitet
szik, hogy a nagyanyjára mérges, aki be
csapta őt, mert nem is megy most a busz 
Heténybe...

Na, nézzük csak! Ott áll, hogy 10.10-kor 
van járat. Igaz, az indulási időpont előtt áll 
egy „N“. A lábjegyzetből kiolvasható, 
hogy a „N“ azt jelenti: munkanapokon 
közlekedik. Aznap egyszerű, közönséges 
hétköznap volt. Munkanapnak is nevezhe
tő, ha van az emberfiának munkája. Ám 
fogadni mernék, a hölgyet nem az értelme
zési probléma zavarta meg. Legföllebb az 
a sötét napszemüveg...

Légkondicionálva
A nyáron élmény volt utazni az orosz

gyártmányú légkondicionált vonatokkal. 
Már amikor az volt szolgálatban. Igaz, jó 
néhányszor gondot okozott, hogy a lég
kondicionálás miatt nem nyitogatták üttre 
az ajtaját, a megállóban a felszállni szándé
kozónak olykor a zölden világító gombot 
kellett megnyomnia. Volt, hogy „vissza 
kellett fordulnia" a masinisztának, mert az 
utas - ottmaradt. Ahogy hidegebbre for

dult az idő, mellbevágó izzadtságszag fo
gadta az utast. Hány emberből tud ilyen tö
mény odor kialakulni? Szellőztetni ugyan
is, a zárt ablakrendszer miatt nem lehetsé
ges. Régi a mondás: ahol a büdös, ott a 
meleg... A hideg büdösre viszont nincs 
szentencia.

Micsoda tök?!
Formára olyan volt, mint a fözőtök, héjá

nak színe meg a cukkini sötétzöldje. Belül
ről viszont a lant alakú kanadai sütőtököt 
formázta, csakhogy nem élénk-narancs
sárgán, hanem zöldes-rózsaszínen. Egy
szóval mutáns volt, összeporozta a kertben 
a tököket valami bolondos méhecske. És 
hogy milyen lett a belőle készített tökfőze
lék? Higgyenek nekem, fenomenális. Igaz, 
tökgyalum nem lévén, kockákra vágva tet
tem föl főni, s hagyományosan kaproztam, 
rántottam, tejfölöztem. Omlott a szájban, 
és a színe aranysárga lett, mintha sáfrány
nyal színeztem volna. Tök jó volt Jövőre 
lesem a piacon, hátha megismétlődik a 
gazda kertjében ez a tökcsoda...

n. m.
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Mérföldkövek, biztos pontok

Busch Irén igazgatóhelyettes ismertette a megyei munkaerőpiaci programot

A munkanélküliség kezelése és meg
előzése címmel országos program in
dul ebben az évben. A Humánerőfor
rás-fejlesztési Operatív Program kere
tében a célra rendelkezésre álló har
minc milliárd forint háromnegyede 
uniós forrásból, egynegyede hazaiból 
származik. Három év alatt a koordiná
ló Foglalkoztatási Hivatal huszonöt- 
ezer embert kíván bevonni.

A programot a gyakorlatban a munka
ügyi központok valósítják meg. A 
Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Köz
pont 1,68 milliárd forint támogatást 
nyert el a harminc milliárdból. A Mér
földkövek, biztos pontok címet viselő 
megyei munkaerőpiaci programba 
1425 főt szeretnének bevonni. Mint a 
megnyitón Busch Irén igazgatóhelyet
tes elmondta, a program akkor tekint
hető majd eredményesnek, ha a részt
vevőknek legfeljebb 20 százaléka ros- 
tálódik ki menet közben, a bent mara
dóknak pedig legalább fele pozitív 
eredménnyel zár. Azaz sikeresen befe
jezi a képzést vagy elhelyezkedik. A 
programot alapvetően három célcso
portra teijesztik ki: a harminc év alatti 
fiatalokra, a harminc feletti tartósan re
gisztrált valamint a harminc év feletti 
még nem tartósan regisztrált és nem re
gisztrált munkanélküliekre. Utóbbi két 
csoportban külön figyelmet kapnak a 
negyvenöt évnél idősebbek. A program 
során képzési, munkabér támogatást 
nyújtanák, ösztöndíjat adnak, illetve 
utazási költséget is térítenek.

Az idei első félévben Bács-Kiskun- 
ban is növekedésnek indult a gazdaság.

Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a 
megyében az országos átlagnál na
gyobb arányú a munkanélküliség emel
kedése. A foglalkoztatottság 49,6 szá
zalékos, majdnem 8 százalékkal marad 
el az országos szinttől. A pályakezdő 
munkanélküliek száma 10 százalékkal, 
a diplomás állástalanoké 12 százalék
kal nőtt egy év alatt. Szomorú adat,

hogy a nyolc általánost be nem fejezet
tek aránya az országban Bács-Kiskun 
megyében a legnagyobb.

A mérföldkövek, biztos pontok ki
emelt célja, hogy a részvevők a munka
erőpiac igényeinek megfelelő jártassá
got, ismereteket, képzettséget sajátít
hassanak el, s így javuljanak elhelyez
kedési esélyeik.

A prevencióért
Idén szeptemberben már hatodik alka

lommal rendezték meg a Colgate Száj
ápolási Hónapot. Az egy hónapos kam
pány a fogmegtartó kezelések és a rend
szeres fogászati szűrővizsgálat fontossá
gára hívta fel a figyelmet. A felnőtt la
kosságot célzó fogászati prevenciós 
programban az ország több mint 150 te
lepülésén 255 fogorvos vett részt.

A 2004 -es program lezárásaként a 
Colgate idén először oklevéllel jutalmaz
ta a prevenciós programban évek óta el
kötelezetten dolgozó fogorvosokat. Az 
elismerésben az ország különböző pont
jain, kis és nagy településeken dolgozó 17 
szakember között van a bajai Péter Ág
nes, akinek ezúton is köszönetét mon
dunk áldozatos munkájáért.

Dr. Irmes Ferenc, a Colgate Szájápolá
si Hónap vezetője elmondta: „Évről év
re növekszik a Szájápolási Hónap során 
szűrésre jelentkezők száma, ami a prog
ramunkban részt vállaló fogorvosok lel
kiismeretes munkájának elismerése. Az 
oklevéllel jelképesen köszönetünket fe
jezzük ki azoknak, akik legelkötelezet- 
tebb képviselői a prevenciós munkának 
és az évek során bizonyították felké
szültségüket és ráterm ettségüket. A 
Szájápolási Hónap eddigi eredményei
nek elismerését is mutatja, hogy az 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium idén már második alka
lommal vállalta a program szakmai 
támogatását."

Javított lista
Újra kaptam levelet Budapestrőf, az ÁNTSZ- 

től. Az előzőben voltak szívesek felhívni a fi
gyelmemet a szűrővizsgálatok fontosságára, 
amivel teljes mértékben egyet értek. Ebben a 
második levélben már nem ismételték meg a 
meggyőzésre szolgáló intelmeket, viszont 
mellékelték valamennyi Bács-Kiskun megyei, 
a nőgyógyászati szűrővizsgálatra kijelölt ren
delőt. (Az első levélben ugyanis a Somogy 
megyei listát küldték meg.) Mindamellett el
nézésemet kérték a tévedésért, amivel kelle
metlenséget okoztak. Tulajdonképpen a lova
giasság szabályai szerint ennyivel be is feje
ződhetne a történet. Nekem személy szerint a 
tévedésből semmiféle kellemetlenségem nem 
származott. Nem tudom, hogy az ismételt le
vél költségei mennyire rúgnak, viszont azt az 
én adómból is fedezték. De spongyát rá! Még
iscsak el kellene menni arra a fránya szűrő- 
vizsgálatra... n. m.

Maradjon a sportpálya?!
Ember legyen a talpán, aki 

megmondja ma pontosan, 
hogy tulajdonképpen miért is 
nem kelt el a KTE-pálya, ha 
egyszer elkelt. A vevő a három
százötven millióból csak némi 

- előleget fizetett ki időben, 
mégis ragaszkodik hozzá, 
hogy az övé az ingatlan. Perre 
mentek a felek, aztán egyezsé
get kötöttek, amit módosítot
tak, aztán újra egyezkedtek, 
de pénz azóta sem érkezett az 
önkormányzat számlájára.

Talán Adorján Mihály 
(SZDSZ) fejezte ki legjobban 
a képviselők többségének ér
zéseit az ügyről folytatott leg
utóbbi vitában: szántó-vető
nek néznek minket. Az öt éve 
húzódó cirkuszból elég, egy 
feltétel van, a teljesítés. Vagy 
fizet az INTERBONUM Kft, 
vagy újra indulnak a perek, és 
lesz, ami lesz. Márton Zoltán 
alpolgármester szerint nem 
olyan rosszak az önkormány
zat pozíciói, még nyerhet is.

Reméljük, így lesz, és végre 
újra tiszta helyzet teremtőd
het. Akkor aztán újra el lehet 
adni a Kurucz körúti pályát. 
Vevőjelöltek már vannak: a 
TriGon Kft és a Raiffeisen In
gatlan Rt is érdeklődik. Be
nyújtották ajánlataikat, egyik 
jobb, mint a másik. Például 
előbb akarnak építési enge
délyt, és csak aztán fizetnék ki 
a teljes vételárat.

De tulajdonképpen miért is 
kell azt a pályát mindenáron 
eladni? Igazán szüksége van 
Kecskemétnek a Malom Köz
pont mellett még egy 
„centerre"? A tudósító szíve 
szerint Hetényi István (MIÉP) 
képviselővel ért egyet: muszáj 
ezt a hatalmas zöldfelületet, 
ezt a tömegsport céljára töké
letesen alkalmas területet 
azért a háromszáz millióért ér
tékesíteni? Sok gond is sza
kadna az önkormányzat nya
kába, például a közlekedés és

a környezetterhelés miatt. Ta
lán ki kellene számolni, meg
éri-e a városnak ez az adás-vé
tel. De nemcsak Kecskeméten, 
Magyarország többi városá
ban sem divat arra vonatkozó
lag számolgatni, mekkora ér
téket képvisel egy-egy beállt 
zöldfelület, nagyobb park. Ha 
divat lenne, nem engedték vol
na kivágni az összes fát 
egyetlen magányos hárs kivé
telével - az egyik legforgalma
sabb útkereszteződésben, a 
Hullám vendéglővel szemben 
egy autószalon kedvéért.

Azok a kecskemétiek, akik 
évek óta kijárnak futni a 
KTE-pályára, nem bánkód
nak a helyzet rendezetlensége 
miatt. Örülnek, hogy nem a te
tőn vagy hol kell teniszezniük, 
ahogy az INTERBONUM  
nagyszabású elképzeléseiben 
tervezte. Azt viszont nehezmé
nyezik, hogy az őrizetlen fahá
zat mindenféle csavargók lep
ték el, szemétdombot csináltak 
a környékből. A régi időkből 
ottmaradt gondnoki kutyára 
már nagyon vigyáznak, mert 
őt meg a polgármester akarta 
sintérekkel elvitetni, nyilván 
megelégelve az „évek óta nem 
történik semmi" állapotot.

Ezek a sportolni vágyó, sze
retnivaló emberek remény
kednek, hogy a „fenntartható 
fejlődés" nem azt jelenti: ad
junk el mindent, képviselőtár
sak, hogy a városi költségvetés 
egyensúlyát fenntartsuk. A 
képviselők egyébként úgy dön
töttek, adnak még egy esélyt 
az INTER-BONUM-nak. Ok
tóber 15-ig átutalhatja a pénzt 
az önkormányzat számlájára. 
Ha nem, irány a bíróság. Bár a 
polgárm ester szerint korai 
még erről beszélni, több képvi
selő is kifejtette: a pereskedés 
alatt nem kellene újabb zava
ros eladásba belemenni. Ez a 
mostani eset legyen tanulság.

magyar

Támogatási szerződés
Harminc éve működik Kecskemé

ten a Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotóműhely. Nevét határainkon túl 
is ismerik és elismerik, a legnagyobb 
elismerést az idén ugyancsak har
mincéves Nemzetközi Zománcművé
szeti Alkotótelep hozta meg az intéz
ménynek.

Mint az a kulturális szférában nem 
szokatlan, a nemzetközi hímév és el
ismertség sem biztosíték arra, hogy 
ne kelljen gazdasági nehézségekkel 
küszködni. Az Alkotóműhely szak
mai programjait - a fenntartó Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzatnak és 
a pályázati forrásoknak köszönhető

en - képes finanszírozni, de a folya
matos működéshez szükséges anyagi 
eszközöknek szűkében van. M int 
Gyergyádesz László, az Alkotómű
hely igazgatója írja a kecskeméti 
közgyűlésnek, a fenntartási költsé
gekben négy millió forint hiány prog
nosztizálható, bevételeiket viszont 
nem tudják tovább növelni.

A képviselőtestület szeptemberi 
ülésén egy millió forint támogatást 
szavazott meg a Nemzetközi Zo
máncművészeti Alkotóműhelynek, és 
felhatalmazta Szécsi Gábor polgár- 
mestert a támogatási szerződés alá
írására.

Tóth István fotóművészről
„Kívánjuk, hogy egy évtized múltán 

újabb könyvben tekinthessék át az ér
tékeket megbecsülő szakemberek a ki
vételes pályafutás újabb állomásait14, 
írtam a Tények, emlékek Tóth István 
fotóművészről 1993-ban kiadott köte
tet méltatva.

Kétszeresen teljesült óhajom! Tavaly 
megjelent C. Fehér Ferenc Az évszá
zad kiváló fotóművésze, Tóth István 

. címmel, a Balázs Béla díjas alkotó 
élettörténetét felidéző könyve. A na
pokban pedig kezembe vehettem  
„Áldassék érte ez a homok" Kortársak 
Tóth Lászlóról című, a Ceglédhez és 
Kecskeméthez kötődő fénnyel író mű
vészről folyóirat és újságcikkeket, ka
talógus előszavakat összegyűjtő köny
vet is.

Újra olvashattuk a Tóth Istvánt a 
Köztérben megszólaltató, műveit érté
kelő cikkeket. Pintér Lajos szerint: „Ő 
komponál, ő tervez, ő látomásokra 
vár“. (Arany, homok), Kada Erika így 
vélekedett: „Szerencsésen találkozott 
benne a művész és a menedzser, ami 
ritka érték a mai világban." (Tóth Ist
ván). A kecskeméti stadionavatáshoz 
kötődő „Boszorkánytánc öt földrész 
nagy fényképészeti kiállításainak slá
gere lett." (Heltai Nándor: Egy világ
hírű kecskeméti fotó „titkai".)

Már külföldi sikerekkel büszkélked
hetett, amikor először gondolt önálló 
kiállításra; tudható a munkásságáról 
először hírt adó, a Pest megyei Hírlap
ban 1962. október 30-án megjelent 
cikkből. A 315 oldalas cikkgyűjte
mény legutolsó és egyik legörvendete- 
sebb írása a Városházi Hírek 2004. jú 
liusi számában olvasható: „A Ceglé
den élő, de Kecskeméthez ezer szállal 
is kötődő fotóművész felajánlotta, 
hogy fél évszázados művészi pályája 
alkotásait és az általa összegyűjtött öt 
világrész képei című gazdag kollekci
óját Kecskemét városnak adományoz
ná. A művészileg értékes, gazdag Tóth 
István-fotógyűjtemény a Fotográfiai 
Múzeumban önálló gyűjteményként 
kerülne elhelyezésre." A

A szerkesztő Birck Edit 69 időszaki 
kiadványból és 20 katalógusból válo
gatott. Sokat mondó, hogy az úgyne
vezett országos napilapok viszonylag 
későn vállalkoztak érdemi bemutatá
sára. A Népszava 1983-ban, a Népsza
badság és a Magyar Nemzet csak egy

„Áldassék érte 
ez a homok99

évtized múltán írt róla. Ehhez is nagy 
műcsarnoki kiállítás alkalma kellett. A 
M agyar Hírlap 1996-ban állapította 
meg, hogy „imponálóan nagy és érté
kes az életmű, melyet közönség elé 
tár".

így van ez Budapest-országban, ahol 
még Illyés Gyula is értetlenkedve el
csodálkozott, hogy Cegléden él szá
mos nemzetközi fotószövetség tiszte
letbeli tagja, ahol a televízió reggeli 
lapszemléjében még véletlenül sem' 
tallóznak néhány fővárosi kiadvány
nál nagyobb példányszám ú pécsi, 
győri, vagy éppen miskolci lapból, 
ahol a Hagyományok Házát nem a Ti
szántúlon, vagy a Duna-Tisza közé 
építik föl több milliárdból, hanem a 
fővárosban.

Vigasztalja Tóth Istvánt, hogy a vi
déki írók, újságírók java - Hatvani 
Dániel, a már említett Pintér Lajos, 
szombathelyi Fábián László, a karcagi 
Körmendi Lajos, a győri Pákovics 
Miklós, a szegedi Horváth Dezső - 
éreztek úgy, mint a korábban Kecske
méten jelenleg Tiszakécskén élő költő, 
Buda Ferenc: „Külön ajándék és öröm 
számomra Tóth István képeinek ösz- 
szegtéveszthetetlen magyarsága. Eu
rópa eme szögletében, túl a limeseken, 
a Barbaricum kellős közepén Világfát 
nevel: Életfát a Világnak és nekünk."

H. N.

MUNKÁK ÉS NAPOK
A Szórakaténusz új időszaki kiállí

tásán, amely a jövő év februárjának 
végéig látható, a paraszti munkát és 
eszközeit mutatják be a valós életben 
használt munkaeszközök kicsinyített 
másai - vagyis „ játékok" - segítségé
vel. A muzeológiai alapot a különle
ges és kiemelten értékes gyűjteményi 
egységük tárgyai szolgáltatják. Kicsi 
szekerek, lovas kocsik, kapák, gereb- 
lyék, söprűk, kaszák, hordók, szövő
székek, rokkák, dagasztó teknők, 
konyhai edények és még sorolhatnánk 
az eszközöket, tartoznak ide. A követ
kező időszaki kiállítás ezeknek a játé
koknak a segítségével kifejezetten az 
alföldi a paraszti élet rendjét, munka-

folyamatait, munkaeszközeit szándé
kozik a közönség elé vinni. A kiállítás 
főpillérét, kiemelten fontos részét ké
pezné a gyermekek kreativitását, az 
interaktív múzeumlátogatást, a játszva 
tanulást segítő, a kiállításba beépített 
eszközök, tárgymásolatok készítése, a 
vakok és gyengénlátók által is tapint
ható, szagolható, érzékelhető kiállítás
részek, zenei anyaggal és hangeffek
tusokkal gazdagítva. A kiállítást 
Kepéné Bihar Mária rendezte, múze
umpedagógia megoldásait Homokiné 
Bíbor Anna és Belavarcz Ibolya ala
kította ki. A Szórakaténusz kiállításai 
hétfő kivételével 10-12.30-ig és 13-17 . 
óráig tekinthetők meg.



Egy reményteli ötlet
Fogadónapot tarthatnak havonta egy al

kalommal Nyitray András országgyűlési 
képviselő irodájában a megyéből szárma
zó, illetve a megye és Kecskemét érdeke
it felvállaló Európai Parlamenti képvise
lők a hírős városban, függetlenül attól, 
hogy melyik hazai párt színeiben lettek az 
EP tagjai.

A kétségkívül hasznos kezdeményezés 
tulajdonképpen Becsey Zsolttól (Fidesz) 
származik, aki az uniós kampány során 
pártjában a dél-alföldi régió felelőse volt, 
és ezt a politikát folytatja a választás után 
is. Mint Nyitray Andrásnak szóló levelé
ben írja, fontosnak tartja a választópolgár
okkal való kapcsolattartást a kecskeméti 
képviselői iroda révén. Erre a feladatra ki
válóan megfelelne az Aradi vértanúk tere 
2. szám alatt lévő helyiség, amit az önkor
mányzat ingyenes használatba adott az 1. 
számú választókerület mindenkori ország- 
gyűlési képviselőjenek. Becsey Zsolt ter
vei szerint titkárt is alkalmaz, aki folya
matosan az irodában lesz, ő maga pedig

havonta egyszer tart majd fogadónapot. 
Márton Zoltán alpolgármester javasolta 
a közgyűlésnek, hogy ne csak Becsey 
Zsolt, hanem más megyei EP-képviselőJc 
is fogadhassák a választópolgárokat az 
Aradi vértanúk terén lévő irodában. Mint 
elhangzott, nyitott kapukat döngetett, 
Nyitray András ugyanis más pártállású 
képviselőknek is szívesen rendelkezésére 
bocsátja a helyiséget - amennyiben a tulaj
donos önkormányzat egyáltalán hozzájá
rul ehhez.

Örömmel tudatjuk (uniós) polgártársa
inkkal, hogy a közgyűlés hozzájárult. Re
méljük, Becsey Zsolt mellett mások is el
jönnek majd Kecskemétre (Tabajdi Csa
ba például biztosan), hogy találkozzanak 
velünk. Becsey Zsolt egyébként az Euró- 

- pai Parlament gazdasági és pénzügyi vala
mint közlekedési és turisztikai bizottságá
ban dolgozik, és minden bizonnyal segít
ségére lesz Kecskemétnek. Ezzel az ötlet
tel máris tett egy jó  szolgálatot.

m.

r

Uj együttműködés Kent megyével
Az angliai Kent megye és Bács-Kiskun 

megye önkormányzatai tizenhárom évvel 
ezelőtt kötöttek együttműködési megállapo
dást. Ez lett az egyik legsikeresebb testvér- 
megyei kapcsolatunk, s az angol partnerek 
.nagyon sok segítséget nyújtottak Bács-Kis- 
kunnak az uniós csatlakozásra való felké
szülésben. Az idő azonban eljárt az 1991- 
ben aláírt megállapodás jó  néhány pontja 
felett. A leglényegesebb változás, hogy ha-

Sikeresen pályázó kistérségek
Kevés híján ötszáz millió forint pénz

ügyi segítséghez jutnak az idén a megyé
ben szerveződött kistérségi társulások, 
részben a területfejlesztési támogatások, 
részben a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázat révén. Bács-Kiskunban jelenleg 
tíz kistérség, ezen belül hat társulás mű
ködik.

A helyi önkormányzati feladatok, a lakos
sági közszolgáltatások magasabb színvona
lú ellátása szükségessé teszi a települések 
összefogását. Ennek szervezeti formája le
het a többcélú kistérségi társulás, amelynek 
lényege, hogy a közoktatás, szociális, 
egészségügyi és gyermekvédelmi ellátás, a 
területfejlesztés és egyéb, választható fel
adat közös ellátására szövetkeznek a telepü
lési önkormányzatok. A tavaly folytatott 
egyeztetések alapján a kormány által meg
határozott kistérségekben lehet ilyen társu
lásokat létrehozni. A megyében tíz kistérség 
alakult, közülük hat alakított ki társulást, és 
nyújtott be pályázatot a Belügyminisztéri
umhoz, hogy támogatást nyerjen egyes fel
adatok közös ellátásának finanszírozására.

Bács-Kiskunban a kistérségi szervezettség 
hetven százalékos, ami az országos ötven 
százaléknál lényegesen jobb arány. Az ered
ményesen pályázó kecskeméti, kalocsai, ba
jai, bácsalmási, kiskunmajsai és jánoshal-

Rákapcsolt 
az APEH...

mai kistérségek mellett folyik a társulási 
m egállapodások előkészítése Kiskőrös, 
Kunszentmiklós és Kiskunfélegyháza térsé
gében is. Kiskunhalas térségében is társul
tak, de nem pályáztak. A múlt év óta folyó 
bajai kistérségi modellkísérlet eredményes
sége valószínűleg ösztönzően hatott a társu
lási kedvre.

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hi
vatal szakmai segítséget nyújtott az önkor- 
mányzatokpak a szervezőmunka során. A 
szeptemberi jegyzői értekezletnek is ez volt 
a témája. Dr. Iván János főosztályvezető a 
térületfejlesztés intézm ényrendszerének 
változásáról tartott tájékoztatót, majd a hat 
többcélú kistérségi társulás jegyzői számol
tak be tapasztalataikról, a fejlesztés lehető
ségeiről. Mint beszámolóikból kiderült, 
szinte mindegyik kistérségben voltak már 
előzményei az összefogásnak. Többnyire a 
közoktatásban, a szociális, gyermekjóléti el
látásban, a könyvtári vagy éppen a gyep
mesteri szolgáltatásban alakítottak ki vala
milyen szintű együttműködést. Hogy a köz
ponti segítség mit is jelent az önkormány
zatok számára, azt jól mutatja a jánoshalmai 
társulás példája: mint Benda Dénes jegyző 
elmondta, az elnyert támogatás háromszo
rosa a legkisebb településük egész éves 
költségvetésének. m

Kossuth és Kecskemét

zánk is tagja lett az Európai Uniónak. A me
gyei tanács meghívására október második 
felében hivatalos delegáció utazik Kentbe, 
ahol Mádl Ferenc köztársasági elnök és a 
királyi család képviselőjének jelenlétében 
írják majd alá az új megállapodást. A part
nerek, szándékaik szerint az együttműkö
désben alapvetően az Európai Unió nyújtot
ta közös projekt-lehetőségek kihasználására 
összpontosítanak.

A Porta Egyesület szervezésében nyílt meg 
az egyesület székházában - Barátok temp
loma udvara - a Kossuth és Kecskemét cí
mű kiállítás. A Szécsi Gábor által megnyi
tott helytörténeti tárlat sok fényképpel és 
emléktárggyal mutatja be a Kossuth-ha- 
gyományok kecskeméti ápolásának törté
netét Különösképpen a régi fotók adnak al
kalmat az összehasonlításokra, amelyek hí
ven tükrözik a város életének alakulását, de 
amelyben Kossuth legendája mindig élénk 
közfigyelemnek örvendett

Műszerek a kórháznak
Új egészségügyi berendezéseket vásárolhat a megyei kórház ez év 

végéig a megyei közgyűlés döntése értelmében. Az önkormányzat 
eredetileg pályázati forrásból szerette volna finanszírozni a beszer
zést, de nem sikerült elnyerni a céltámogatást.

A legszükségesebb műszer- és eszközbeszerzésre, illetve a selejt- 
pótlásokra a fenntartó 68 millió forint fedezetet nyújt. Az összegből 
a szülészeti-nőgyógyászati osztályra, a kézsebészeti részleg számára 
valamint a traumatológiának vásárolnak egészségügyi műszereket, 
gépeket. A selejtpótlások és új beszerzések-nem járnak üzemeltetési 
többletköltséggel® ugyanakkor lényegesen javítják az orvosi munka 
feltételeit és emelik az ellátás színvonalát.

A beruházás teljes lebonyolításával a közgyűlés a kórházat bízta 
meg. A közbeszerzési eljárást még októberben megindítják, az 
üzembe helyezés december végéig megtörténik.

Életmentő segítség
A Bács-Kiskun Megyei Kórház évek óta tervezte az intraaortikus 

ballonpumpa megvásárlását, amellyel a szívinfarktuson átesett bete
gek túlélési esélyei jelentősen növelhetők.

A nagy értékű műszer beszerzési költségeinek előteremtését 2003- 
ban karolta fel a Kecskeméti Rotary Klub. Még abban az évben a ka
rácsony előtti jótékonysági aukció, 2004-elején pedig a Rotary-bál 

stiszta bevételét ajánlották fel e célra. Az így összegyűlt 540 ezer fo
rintot a kecskeméti UNIVER további 1 millió forinttal gyarapította.

A  közel 7 millió forintos készülék a közelmúltban érkezett meg a 
kecskeméti megyei kórház kardiológiai osztályára, amelynek orvo
sai az elmúlt hónapokban hematológiai vagy kardiológiai közpon
tokban sajátították el az életmentő készülék használatát.

Az intraaortikus ballonpumpa nyújtotta előnyökről és lehetőségek
ről sajtótájékoztató keretében tájékoztatták a nyilvánosságot, ahol a 
készülék megvásárlásához jelentős segítséget nyújtó UNIVER, vala
mint a Kecskeméti Rotary Klub képviselői is jelen voltak.

Társasági beszámolók
Országos vezetői értekezleten te

kintették át az Adó- és Pénzügyi El
lenőrzési Hivatal feladatait a köz
ponti költségvetés feszített bevételi 
elvárásainak teljesítése érdekében. 
A jövőben gyakrabban fognak az 
adótisztviselők a nyilvánosság előtt 
is beszámolni - az adótitok rendel
kezéseinek figyelembevétele mellett 
- egy-egy ügy tapasztalatairól, kö
vetkezményeiről. A bevételi elvárá
sok igen magasak, ezért az APEH 
fokozott hangsúlyt fog fektetni az 
adótartozások gyors beszedésére, 
melyben jelentős nagyságrendet az 
azonnali inkasszók elrendelésétől 
várnak. Az idén ezen az úton már 
§0 százalékkal több - 40 milliárd 
forint - folyt be az államkasszába, 
mint a tavalyi esztendő hasonló idő
szakában.

A Kecskeméti TERMOSTAR Hőszol
gáltató Kft pénzügyi helyzete stabil, a be
ruházások fedezet biztosított, és várható
an teljesülnek az idei üzleti terv célkitűzé
sei. Ezek voltak a legfontosabb megálla
pításai annak a tájékoztatónak, amit az ön- 
kormányzati vagyongazdálkodásról szóló 
kormányrendelet szerint évente kétszer 
kötelesek adni a kizárólagos, illetve több
ségi önkormányzati tulajdonú társaságok 
a képviselőtestületnek.

Az idei első félévben a TERMOSTAR 
adózott eredménye 86,7 millió forint lett, 
ami az éves terv 80 százalékát teszi ki, és 
az időarányos tervtől mintegy 6 millióval 
marad el. A gázár emelés miatt a hőener
gia díjat ebből az évben a lakosság részé
re egyszer 15,5 százalékkal, a közületi fo
gyasztók részére pedig kétszer 22,5-22,5 
százalékkal kellett megemelni . A kecske
métiek a díjnövekedést takarékoskodás

sal, főleg a melegvíz-felhasználás csök
kentésével kompenzálják, ami már az el
ső félévben is bevételkiesést okozott a tár
saságnak.

A cég kinnlevősége a félév utolsó nap
ján 64 millió forint volt. Az előző év végi 
állományhoz képest- ez 24 millió forintos 
csökkenés, ami azt mutatja, hogy az ár
emelés ellenére a fogyasztók fizetési mo
rálja javult. Az év első felében a 
TERMOSTAR 77,4 millió forint értékű 
beruházást valósított meg. A tájékoztató 
szerint a tulajdonosok által elvárt oszta
lékelőleg (53,7 millió forint) kifizetése el
érhető lesz.

A Kecskeméti Regionális Hulladéklera
kó Kft - amely szintén beszámolt a köz
gyűlésnek -160 ezer lakos számára végez 
hulladékártalmatlanítási szolgáltatást. Eb
ben az évben az ügyfélkör számottevő bő
vülésével nem számol a cég, mivel a kör

nyező települések már korábban csatla
koztak a regionális hulladéklerakóhoz.

A kft első félévi árbevételé 147,6 millió
forint volt. Közbeszerzési eljárás kereté
ben 59 millió forintért vásároltak egy hul
ladéktömörítő célgépet. Hosszúlejáratú 
kötelezettségük a HVB Bankkal szemben 
fennálló 137 millió forintos hiteltartozás, 
rövidlejáratú hitelük 55 millió forint. Az 
egységes környezethasználati engedély 
megszerzését és a hulladéklerakó testre 
felvezető üzemi út továbbépítését folyó 
bevételeikből finanszírozták. Mobil építé
si és bontási törmelék feldolgozó működ
tetésére sikerrel pályáztak az Európai Pá
lyázat Előkészítő Alaphoz.

A tájékoztató szerint a kft gazdálkodása 
kiegyensúlyozott. Szállítói tartozása 
nincs, vevői tartozásai nem haladják meg 
az elmúlt két és fél évben szokásos, kezel
hető mértéket. A hulladéklerakási díj idén 
júniustól nettó 6590 forint, ami a társaság 
vezetője szerint a régióban és országosan 
is a legalacsonyabbak közé tartozik a 
kecskemétihez hasonló színvonalú lera
kók esetében.

Kecskeméti 
Füzetek 14.

Erdélyi Erzsébet Kecskeméti ut
canevek története című könyvét 
mutatták be szeptember 28-án a 
Katona József Könyvtárban. A kö
tetet Csatári Bálint, az MTA RKK 
Alföldi Tudományos Intézetének 
vezetője ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe.

Alapítványi
változások

Új felügyelő bizottságot választott a 
képviselőtestület a Kecskeméti Vadas
kert Természetvédelmi Alapítványba. 
A korábbi tagok egyöntetűen lemond
tak, a héttagú kuratóriumból ketten 
ugyancsak hasonlóképpen döntöttek.

A felügyelő bizottság tagjai - Sikari 
Kovács Béla, Hartmann Judit és Poór 
Attila - írásban jelentették be, hogy a 
továbbiakban nem tudnak eleget tenni 
a jogszabályokban és az egyéb doku
mentumokban előírt kötelezettségük
nek. Az alapítvány működéséért és 
gazdálkodásáért nem tudnak felelőssé
get vállalni, ezért a felügyelő bizottsá
gi tagságukról mindhárman lemonda
nak.

A közgyűlés döntésüket tudomásul 
vette, és a bizottság tagjának megvá
lasztotta Horváth Attilát, Villám Jó
zsefet és dr. Bildné Cserháti Juditot.

A testület még 1997-ben jelölte az 
alapítvány kuratóriumába dr. Agud 
Károlyt és Hovány Mártont. Ők szin
tén bejelentették, hogy tagságukról le
mondanak, mivel egészségi okokból, 
illetve egyéb elfoglaltság miatt nem 
tudják a feladatot tovább vállalni. A 
közgyűlés, mint az alapítvány alapító
ja, nem jelölt helyettük új tagokat, a 
kuratórium ugyanis öt taggal is műkö
dőképes.

Köszönetnyilvánítás
A kecskeméti Kodály Intézetért 

Alapítvány köszönetét mond mind
azoknak, akik az alapítvány javára 
ajánlották fel befizetett személyi jö
vedelemadójuk 1 százalékát. A tá
mogatásokat, összesen 55912 forin
tot, az ösztöndíjalap növelésére for
dították.



TANÉVKEZDÉS
Az előző évinél több mint 250 fővel többen, 

összesen csaknem 1600 első éves hallgató 
kezdte meg tanulmányait a Kecskeméti Főis
kolán. Közülük 1065-en az államilag finanszí
rozott képzésre nyertek felvételt. Az idén elő
ször a bácsalmási kihelyezett képzési helyen 

is tanulhatnak a kertészmérnök szakos hallgatók, a költségtérítéses képzés 
keretében. A 6000 fős intézményben az idén még a korábbi évek gyakorla
tának megfelelő rendszerben folyik a képzés, de a gépészmérnök, kertész
mérnök és a mérnök informatikus szakon már elkészült a BSc (alapszintű) 
képzés*szakmai programja. Sikeres akkreditáció esetén már 2005-től indul
hat az Európai Felsőoktatási Térség képzési struktúrájához igazodó oktatás 
a felsorolt szakokon, 2006-tól pedig már valamennyi meglévő és remélhe
tőleg néhány új szakon is csak BSc képzés indítására lesz lehetőség.

Pályázatok évadja
2004. február-márciusban megjelentek az első EU pályázati kiírások. A 

Kecskeméti Főiskola két korábbi, sikeres PHARE pályázat tapasztalatainak 
birtokában négy önálló pályázatot adott be a HEFÓP (Humán Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program) keretében. Ezek közül kettő a „Felsőoktatás 
szerkezeti és tartalmi fejlesztése44, kettő a „Felsőoktatási intézmények inf
rastrukturális feltételeinek javítása44 témakör alapján készült, összesen mil
liárdos nagyságrendű támogatást igényelve. A HEFOP keretében emellett a 
Főiskola tucatnyi konzorcium tagjaként vesz részt az új képzési struktúra 
egyes tartalmi elemeinek kidolgozásában. Pályázati együttműködés kereté
ben a Főiskola Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával és kö- 

• zépfokú oktatási intézményeivel részt vesz a Térségi Integrált Szakképző 
Központ kialakítására alakult konzorciumban is.

Negyven éves a GAMF
Születésnapra készül a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, 

hiszen jogelődje 40 éve kezdte meg a felsőfokú oktatást Kecskeméten.
„Negyven év. Több mint nyolcezer műszaki diploma, közel ugyanennyi 

sikeres életút. Kétszáznál több GAMF-os oktató és körülbelül ugyanennyi, 
az oktatást segítő munkatárs. Közülük sokan még aktívak vagy már nyug
díjasok, de sajnos, egyre több azoknak a száma, akiknek már csak az emlé
ke él. Számok, melyek a negyvenedik tanévet is sikeresen teljesített főisko
láimmá KF GAMF Kart) jellemzik44 - írja dr. Danyi József kari főigazgató 
köszöntőjében az évforduló honlapján.

Az október 7-8-án rendezett ünnepségsorozat programjában Ünnepi Kari 
Tanácsülés, Fejezetek a számítástechnika oktatásának GAMF-kari történe
téből című. állandó kiállítás, tudományos konferencia, a GAMF Kamaraze
nekar ünnepi hangversenye, öregdiák találkozó (tankörtalálkozók, filmek, 
videók a múltról, sportrendezvények), zenés nosztalgia est szerepel.

Comenius 2.1. -- Interkulturális tanulmányok
Új lehetőséggel gazdagodik a Kecskeméti Főiskola nemzetközi kapcsola

tainak sora: 2004 februárjában sikeres Comenius pályázat készült a Tanító
képző Főiskolai Kar francia partnere, az IUFM de Bretagne irányításával. 
A projektben összesen 9 ország egy-egy pedagógusképző, illetve pedagó
gus továbbképző intézménye vesz részt a programban. Valamennyi érdekelt 
2005-ben és 2006-ban is szervez egy vagy két modulnak megfelelő szak
mai programot, melyre a partnerek képviselőin kívül saját hallgatóit is de
legálja. A résztvevő országok: Franciaország - Rennes, Hollandia - 
Eindhov, Lengyelország - Poznan, Magyarország - Kecskemét, Nagy-Bri- 
tannia - Exeter, Olaszország - Catania, Spanyolország - Cordoba, Svédor
szág - Stockholm, Szlovákia - Banska Bystrica (Besztercebánya).

A projekt címe: ISTEPEC: Interkulturális tanulmányok a tanárképzésben 
az európai állampolgárság kialakítására

Oktatási programok: 60 óra időtartamú modulok, amelyek elméleti felké
szítést, iskolai hospitálást és intézményi látogatást, valamint önálló munkát 
tartalmaznak és mindegyiknek van valamiféle nyelvi vonatkozása.

Három fő téma jelenti a modulok tengelyét:
A modul: Természettudomány, technika és demokrácia. B modul: Nyelv 

és kultúra: köznapi élet a demokratikus Európában. C modul: Európa tanul
mányok: állampolgárság és demokrácia, melyek az európai pedagógus 
kompetenciái? Kecskemét a B és a C modult vállalta. Külön kérés volt, 
hogy a művészetek kapjanak minél nagyobb teret a kecskeméti programok
ban.

Császártöltési példa
meg, hogy Török Annamáriának iga
za van. Lépett. Mivel a községben 
dolgozó pedagógusok között nem 
akadt logopédus, a környéken „nézett 
szét44, és megtalálta a megfelelő okta
tót. Azután az önkormányzat elé vitte 
a tervet, amiről megmondta: kiadást 
jelent majd, a tanítás és az utazás 
költségét kell fizetni. De egyetlen 
szenátor sem vétózta meg a tervet.

Az idén harmadik esztendeje érke
zik hozzájuk logopédus, hetenként 
két alkalommal. Az óvodában kiszűri I 
a korrekcióra szorulókat, és szükség 
szerint foglalkozik velük, egy-két 
vagy három évig. Az általános iskola 
második osztályosaitól azután búcsút 
vesz. Mert nincs olyan gyermek, aki
nek beszédét tanévnyi idő alatt ne ; 
csiszolná tökéletessé.

Irigyelném Császártöltés legkisebb 
polgárait, ha nem tudnám, hogy a le
hetőség adott bármelyik településen. 
Mert mindenhol akad hibásan, beszé
lő gyermek, logopédus is. Tisztelet- 1 
díjat fizető önkormányzati akarat vi- |  
szont ritkán...

sel-

A beszédhibás emberek fogyatékos
ságát, biztos vagyok benne: sokan 
észreveszik. Azután, meghúzzák a 
vállukat, mondván, kisebb bajuk is 
nagyobb ennél... Viszont találkoztam 
egy polgármesterrel, aki megértette, 
hogy lépni kell, ha azt akarják, hogy 
a legkisebbek úgy induljanak majd 
tanulni, hogy ne hadarjanak, 
pöszögjenek, raccsoljanak, nyeljék el 
a szavak végét... Fritz József, Csá
szártöltés polgármestere, igazi lokál- 
patrióta, bármit megszívlel, fontolóra 
vesz, ami a település lakóinak épülé
sét szolgálja. Szerencsés helyzetben 
is van, hiszen az itt élők szinte mind
egyikét ismeri. Azok pedig őt.

A település egyik elszármazott tag
ja, Török Annamária rádióbemondó 
lett. Ő mondta ki először a polgár
mesternek, hogy egyre több a hibá
san intonáló gyermek, akiknek fel
nőttként már nehéz megváltoztatni 
rögzült hibákat. És Fritz József fi
gyelni kezdte a szülők által sokszor 
csak kedvesnek mondott beszédhibá
sokat. Figyelte az óvodásokat és a be
tűvetésre tanulókat is. Úgy ítélte

SAPIENTIA
Mint lapunkban több alkalommal beszámol

tunk róla, közel kétmilliárdos beruházásként (ez 
mintegy harmada/negyede egy itthon épülő ha
sonló intézmény költségeinek) jó  ütemben épül 
Marosvásárhelyen a Sapientia Egyetem karának 
központi épülete. A magyar kormány részben 
feloldotta a korábbi költségvetési megszorítás 
idevonatkozó részét, és a tervek szerint jövő ta
vasszal ténylegesen is megkezdődik mintegy 
ezer egyetemista oktatása. Érdekesség, hogy már 
most több anyaországi, illetve környező orszá
gokból érkező magyar nemzetiségű hallgatója is 
van az egyetemnek. Nagy erőfeszítéseket tesz
nek, hogy a létfontosságú kollégiumi helyeket is 
megteremtsék. Első lépcsőben a Deus Providebit 
Házat felépítő Csató Béla főesperes most a Ró
mai Katolikus Egyház egyik visszakapott épüle
tét alakítja át erre a célra, mintegy hatvan hallga
tó számára.

r

„Szabad egy vacsorára?" Á llati ez a d a l..
Dessewfly Tibor lesz a következő vendége a Liberá

lis Klub „Szabad egy vacsorára?44 estjének. Október 20- 
án BaDai József arról faggatja a politológust a Három 
Gúnár Rendezvényház földszinti termében, mit gondol 
a miniszterelnök-váltásról, a kormány átalakításáról és 
szerinte megvalósítható-e a kormányprogram? Bővebb 
információ: Mózes Andrea megyei szervező, 
60/20/328-1379.

Műsoros est
A Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas 

Klubja névnapi ünnepségét tartják október 
30-án délután öt órakor a kecskeméti Tiszti 
Klubban. A rendezvényen fellép a Honvéd 
Művészegyüttes „Zűrzavar a vándortársulat
ban" című előadásával.

Szerb naiv festő
A Magyar Naiv Művészetek Múzeumában ok

tóber végéig tekinthető meg a Jagodinai Naív 
Művészetek Múzeuma (Szerbia) gyűjteményéből 
rendezett kiállítás. A tárlaton, amelyet a Bács- 
Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával 
rendeztek meg, láthatók Milán Rasic szerb naiv 
festő és a Jagodinai Múzeum biennáléin részt ve
vő magyar művészek alkotásai.

Textil-tárlat
A Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely 

kiállítása tekinthető meg az Erdei Ferenc Műve
lődési Központban október 21-től november 3- 
ig. A tárlatot Jóry Judit művészettörténész nyitja 
meg 21 -én délután öt órakor.

Köszönet a támogatóknak
A Kodály Zoltán zenepedagógiai Intézet köszö

netét mond mindazoknak, akik az intézet javára 
ajánlották fel befizetett személyi jövedelemadó
juk 1 százalékát. A támogatásokat, összesen 750 
977 forintot közkönyvtáruk állományának gyara
pítására használtak fel.

Bozsó festmények
A Cifrapalota pávás termében november 7- 

ig tekinthető meg Bozsó János emlék-kiállítá
sa, amelyet a Bács-Kiskun megyei alkotók cí
mű kiállítás-sorozat nyitótárlataként rende
zett meg a képtár és a Bozsó Gyűjtemény. Hét
fő  kivételével naponta 10-17 óráig látogatható.

Ül az ember a ko
csiban, reggel, 
csúcsforgalomban, 
araszolgat és Ionjá
ban hallgatja a rá
diót Azt a sok mar
haságot, amit úgy
nevezett könnyűze
nei előadók óbégat- 
nak bele az éterbe, 
hogy a kedves hall
gató csak hülede- 
zik.

Október negyedi
kén egy elragadó 
páros arról
zengicsélt, hogy
megvalósulnak a gyönyörű álmok, 
ember és állat a legjobb barátok 
Nem pontos az idézet, de valami 
ilyesmi volt a lényege. Aztán arról is 
énekeltek, hogy milyen csodálatos, 
ha társunkká fogadunk egy állatot, 
gondoskodó szeretettel vesszük kö
rül négylábú barátunkat kis csalá
dunkban. E  gondolatot variálgatták 
még tovább, lelkesítő hangnemben.

Október negyediké az Állatok vi
lágnapja. A dalocska szerzői nyilván 
arra gondoltak, hogy művük hozzá
járulhat az állatvédelem nemes cél
jainak eléréséhez ebben a kutyabe- 
lezős, felakasztós, autó-után- 
vonszolós zord magyar társadalmi 
környezetijén. Hátha felébreszti az 
elvetemült állatkínzók lelkiismeretét

Megrögzött állatbarátként is, már 
bocsánat, röhögőgörcsöt kaptam et
től a nótától El tudom képzelni, mit 
gondolhatott, akinek nem az a leg
gyönyörűbb álma, hogy a legjobb 
barátja egy állat legyen. Mert jó l 
van, kutya, macska, tengeri malac 
és hasonlók: legyen jó  barátunk, 
családunk tagja, de hogyan tekint
sünk e kapcsolatra, mondjuk, a vá
gómarha viszonylatában? Vagy a 
húsvéti bárányok esetében, "aki
ket", ugye, kisded korukban elszakí

tanak a mamájuktól, be- 
vagoníroznak és több 
száz kilométerre elszállí
tanak, hogy aztán levág
ják és megegyék őket 
Nem a gonosz farkasok, 
hanem emberek. Akik
nek döntő többsége nem 
vegetáriánus, és miköz
ben jóízűen falatozza a 
sült libamájat, nem gon
dol rá, hogy az ínyencfa
lat eredeti tulajdonosá
nak az ezt megelőző 
egész procedúra igen 
rosszul esett A borjú, ha 
tudna beszélni, bőven ál

latkínzásnak minősítené a vágóhíd
ra szállítását és lemészárlását 

A magyar állatvédők egyik problé
mája, hogy jóformán csak a házi 
kedvencekre fókuszálnak. Elképzel
nek valami idealizált ember-állat 
kapcsolatot, amit mulatságos kivetí
teni az állatvilág egészére, és ellen
kező hatást lehet vele elérni A gü
gyögés megpláne árt az egésznek A 
vadon élő állatoknak elég lenne 
„mindössze“ annyi, hogy békén 
hagyjuk őket és nem vesszük el az 
életterüket

A haszonállatoknak tisztességes 
tartási körülmények és gyors, fájda
lommentes halál Legjobb barátnak 
marad a kutya. A macska lényegé
ben fütyül ránk, és tapasztalatból 
mondom, a ló is többre becsüli faj
társai társaságát, mint a miénket 

Mielőtt az állatvédők haragját a fe
jemre vonom, gyorsan kijelentem, 
nagy szükség van a munkájukra. 
Kitalálhatnák például, hogyan ér
jük el, hogy Kecskeméten és környé
kén végre kimenjen a divatból leg
jobb barátaink egyméteres láncon 
tartása.

Nem muszáj dalban ötleteket adni, 
jó  lesz prózában is.

-magyar

AZ ISKOLATÁSKA ALAPÍTVÁNY ez évben is p á 
lyázatot hirdetett azon kecskeméti szülők számara, 
akik első osztályos gyermekük beiskolázásához támo
gatást kérnek. A pályázatra tizenkilenc kecskeméti ál
talános iskolából ötvenhatan adtak be pályázatot. Az 
alapítvány kuratóriuma október 14-én ismertette a 
Kőhíd utcai irodában a támogatást elnyertek névsorát.



’Kiftér
A s z e g é n y s é g  e l l e n  A  közbiztonság rendet is jelent

Az ENSZ által létrehozott Szegény
ség Elleni Küzdelem Világnapja alkal
mából október 18-án nyílt napot ren
deznek a hajléktalan-ellátásra szako
sodott intézmények és civil szerveze
tek a dél-alföldi régióban. Szeretnék 
felhívni a figyelmet, hogy a hideg idő, 
a tél beálltával a hajléktalan emberek 
sorsa még rosszabbra fordul. Még in
kább szükségük van az ellátó rendszer 
nyújtotta segítségre, az intézmények
nek viszont a nagyobb társadalmi fi
gyelemre és támogatásra.

Bács-Kiskun megyében hat települé
sen, köztük Kecskeméten lesz nyílt 
nap. A hírős városban az Egészség- 
ügyi és Szociális Intézmények Igazga

tóságának fenntartásában működő haj
léktalan gondozó szolgálat, valamint a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat keze
lésében lévő népkonyha és nappali 
melegedő látja el a hajléktalanokat. 
Rajtuk kívül a Keresztény Advent Kö
zösség végez utcai szociális munkát.

A nyílt napon bárki betekintést nyer
het a hajléktalan ellátás mindennapja
iba, megismerkedhet a problémákkal, 
a szociális szférában dolgozók mun
kájával, küzdelmeivel. Várják az ér
deklődőket a Hoffman János utca 11. 
szám alatti nappali melegedőbe és a 
népkonyhára, valamint a Táncsics Mi
hály utca 1. alatt található hajléktalan 
gondozó szolgálathoz.

Egy picinyke kérés
A kívánság valóban olyan kicsi, hogy 

egyetlen mozdulattal teljesíthető - lenne.
Csak egy kis elfogadás, megértés kellene 
hozzá.

Szép, tágas, áttekinthető a könyvtárunk.
Jó betérni, olvasni, olvasni valót hazavin
ni, újrajönni. Minden jó  tehát, egyetlen 
dolgot kivéve: a nyitvatartási időt 

A könyvtár mindennap 10 és 19 óra kö
zött van nyitva. Úgy látszik, ez kőbe vésett 
időpont, többszöri kérés ellenére sem vál
toztattak rajta. Pedig a nyugdíjas olvasók 
mindössze egyetlen napot kémének, ami
kor egyetlen órával korábban nyitnák az 
intézményt Bármelyik napon az öt közül 

Az ellenérvek szerint a jelenlegi nyitva 
tartás optimális a város lakói és a főisko
lán tanulók számára. Bizonyára van ben- -s-

Wellness és gyógyturisztikai kiállítás
Magyarország gyógyhelyeivel, gyógyszállóival és szolgáltatóival ismerked

hetnek meg az érdeklődők novemberben az Erdei Ferenc Művelődési Központ
ban. A Tourex spa wellness és gyógyturisztikai kiállítást a szervező County 
Press Rendezvényszervező Iroda a , jó  közérzet, testi-lelki jóllét“ fogalmához 
kapcsolódva három fő témakörbe csoportosította. Bemutatkoznak a gyógyfür
dők, wellnes szállodák, például Bükfürdő, Zalakaros vagy a kiskunmajsai 
Jonathermal. A különböző wellnes szolgáltatók is jelen lesznek a kiállításon, 
mint az Auracentrum vagy a komputeres állapotfelmérést, candida tesztet készí
tő Cali Vita. Bizonyára sokakat fognak vonzani a reform élelmiszerek standjai, 
akárcsak a wellness bemutatók: a thai masszázs, a Pilates torna vagy a MA-URI 
masszázs.

A Tourex spa Kiállítás időpontja a november 5-6-i hétvége, mindkét napon 10- 
től 18 óráig. A belépés ingyenes.

ne igazság, lehet, hogy a fiatalok déli nyi
tást és késői zárást szeretnének - az indo
kaikat nem ismerem.

Azt viszont kéretik figyelembe venni, 
hogy idősebbek is élnek Kecskeméten. 
Olyanok, akik délelőtt szeretnék felkeresni 
a könyvtárat - hogy délután átadhassák a 
helyüket a fiataloknak Ez sem megveten
dő szempont Meglehet, hogy a városban 
tanulóknak is jó l jönne ennyi változtatás.

Mindazokat, akik döntenek, dönthetnek 
ez ügyben, kérem, gondoljanak arra: akik 
kérik az egyetlen órányi "előnyt", könyv
tárba járók, hűséges olvasók voltak már 
akkor is, amikor a kecskeméti bibliotéka 
még a Városháza szűkös helyiségeiben 
szorongott

Rodostóban jártunk

Hajókirándulás. A képen Nagy L. Éva, Aksoy Suaip török tolmács, 
Baloghné Szalókí Ibolya és Sugár György.

A törökországi Rodostóban működő 
nőegylet elnökének meghívására láto
gatott a testvérvárosba szeptember
ben egy kecskeméti csoport. A húsz 
tagú delegáció - a Napsugár Szabad
idő Sportegyesület valamint a Bács- 
Kiskun Megyei írók és Költők Baráti 
Körének tagjai - egy hetet töltöttek a 
török vendéglátóknál.

II. Rákóczi Ferenc szobránál Sugár 
György, az egyesület elnöke és Ko
vács I. József költő helyezte el a ke
gyelet koszorúját, és a költő elszaval
ta „Pro patria et libertate44 című ver
sét. Jóérzéssel tapasztaltuk, hogy a ro- 
dostóiak tisztelettel és kegyelettel 
ápolják a magyar történelmi emléke
ket. A városi történelmi parkban zöl
dellnek a barátság fái, örömmel fe
deztük fel a Szécsi Gábor által ültetet- 
tet is.

Az egyhetes törökországi látogata- 
tás alatt megismerkedtünk a nőegylet 
céljával, elkötelezettségével, a kezde
ményezés fontosságával. Vendégei 
voltunk Vali Ziyaret kormányzó úr
nak, Tekirdag (Rodostó) és Kumbag 
polgármesterének, Mehmet Ali Özén 
rendőrfőkapitánynak.

Egy hét kevés volt hozzá, hogy egy 
országot, népet igazán megismerjünk, 
de arra elegendő, hogy barátságból, 
szeretetből és vendégfogadásból lec
két vegyünk. Ha ilyen testvéri kap
csolatban tudnának é ln i ' az emberek, 
talán végleg ki lehetne a terrorizmus, 
az agresszió és a háború szavakat tö
rölni szótárainkból.

Nagy L. Éva
a Bács-Kiskun Megyei írók és Költők 

Baráti Körének titkára

A  kecskeméti közgyűlés bűnmegelőzési bizottsága két évvel ezelőtt alakult meg. 
Vezetését idén júniusban Brúszel Lászlótól 

Nádasdi Miklós (MSZP) vette át, aki úgy látja, hogy a testület jól működik, 
ezért jelentősebb változtatásokat, álalakítást nem tervez.

- A bizottság teljesen előzmények nél
kül jött létre - mondja a képviselő - Ki 
kellett taposni az utat, meghatározni, mi
lyen feladatokat vállaljon, és hogyan tud
ja ezeket megvalósítani. Úgy vélem, ez 
jól sikerült. Az idei évre szóló feladatok 
adottak. Ilyen például a megyei főkapi
tánysággal együttműködésben készített 
írásos anyag megjelentetése és eljuttatá
sa a kecskeméti háztartásokba. Ez kifeje
zetten a bűnmegelőzést, a figyelemfel
keltést szolgálja. Nagy feladatunk a vá
rosi bűnmegelőzési program elkészítése. 
Ennek alapját adja az MTA Regionális 
Kutatások Központja Alföldi Tudomá
nyos Intézete által, dr. Csatári Bálint ve
zetésével végzett kutatás, ami lényegé
ben városrészi és bűnözési statisztikai 
adatokra alapozott bűnügyi helyzetfel
mérés. A programtervezetet széles kör
ben megvitatjuk: a bizottságon kívül a 
városi Bűnmegelőzési Kerekasztal és a 
polgárőr-konferencia elé is bevisszük. A 
kerekasztal munkájában szinte minden 
olyan szervezet részt vesz, amely vala
milyen módon kapcsolódik a bűnmeg
előzéshez. Ezután kerül a program a köz
gyűlés elé, hiszen a testületnek kell elfo
gadnia.

- Lehet róla előzetesen valami bővebbet 
megtudni?

- Természetesen. A három évre szóló fel
adatok legfontosabbika, hogy folytatnunk 
kell a lakosság körében a bűnmegelőzés je
lentőségére való figyelemfelhívást. Konkrét 
tervünk a térfigyelő kamera-rendszer kiépí
tése, először a belvárosban, majd azokon a 
területeken, ahol a bűnözés erőteljesebb. 
Ehhez az önkormányzati források mellett a 
vállalkozások segítségére és pályázati tá
mogatásra is szükségünk lesz. A tapasztala
tok jók, Kaposváron például észrevehető 
volt a térfigyelő kamerák visszatartó hatása. 
De bűncselekmény esetén is sokkal gyor
sabb intézkedést tesznek lehetővé, és sze
mélyi rendőri állományt is pótolnak. A 
program célkitűzései között szerepel a pol
gárőrség megerősítése, a gyermekvédelmi 
és szociális munka bűnmegelőzési szerepé
nek erősítése. A külterületek helyzetével is 
foglalkozni kívánunk. Sok az idős, magá
nyos ember, akik Kecskemét külterületén, 
elszórtan élnek. Érzékelve ezt a helyzetet, 
szeretnénk ugyanolyan felmérést elvégez
tetni, mint Kecskeméten, utána pedig kidol
gozni a teendőket. Mint a helyzetfelmérő 
vizsgálat is kimutatta, itt követik el a legma
gasabb vagyoni értékű bűncselekményeket. 
Nyilvánvaló: ha kirabolnak egy hétvégi há
zat vagy magányos tanyát, visznek szinte 
mindent, ami mozdítható.

- A tanyavédelmi program tavaly Kecs
keméten is beindult, folytatódik?

- Működik, Varga Pál vezetésével viszik 
tovább. Látogatják a tanyákat, gyakran a 
szociális ellátásban és bűncselekmények 
esetén a rendőrségnek is konkrét segítséget 
tudnak nyújtani. Szükség van a folytatásra, 
reméljük, pénz is lesz hozzá. Nemrégiben 
pályázatot nyújtottunk be a Rendőrökért 
Közbiztonsági Alapítványhoz, sikerült egy 
Skoda gépkocsit nyerni. Ezt az önkormány
zat átadja a rendőrségnek a járőrszolgálat 
sűrítésére.

- Mennyi pénzből gazdálkodhat a bi
zottság?

- Mintegy öt millió forint a keretünk. A kö
vetkező költségvetési évben az alapot leg
alább ekkora összegben, de inkább maga
sabb értékben kívánjuk meghatározni. Ez is 
azok közé a ráfordítások közé tartozik, 
amelynek nehezen mérhető a hatékonysá
ga. A bűnmegelőzés hosszú távú feladat. A 
szórólapok, kiadványok hatása csak egy
két év múlva érezhető. Leginkább a szem
léletformálásban van jelentősége: bűnözés 
van és lesz, védekezni kell ellene. A polgár
őr egyesületek száma örvendetesen gyara
podott Kecskeméten az utóbbi időben. Sze
retnének támogatást is kapni, de ha nem nö
veljük az erre fordítható pénzösszeget, ke
vesebbjut mindegyiknek. A polgárőrök je
lenlétének kétségtelenül megvan a maga 
szerepe a bűnözés visszaszorításában. A 
helyzetfelmérő vizsgálatnak egyébként az 
volt az egyik tapasztalata, hogy az emberek 
a járőrözést - a rendőrit és a polgárőrit egy
aránt - tartják a legfontosabbnak a megelő
zésben, illetve a közbiztonság javításában. 
Szeretnék, ha a rendőrség közelebb lenne 
hozzájuk. Ezt a városi kapitányság is jól ér
zékeli, hiszen kialakítanak egy-egy őrsöt a 
Széchenyivárosban és Hetényegyházán.

- Beszéljünk egy kicsit erről a vizsgálat
ról is, mennyire vagyunk „bűnözős“ vá
ros? ,

- Talán azt mondhatjuk, hogy Kecskemét 
közepesen fertőzött. A helyzetfelmérés ada
tai alapján a legtöbb bűncselekményt a Kül- 
ső-Széchenyivárosban és a belvárosban kö
vették el 2002-2003-ban. Leggyakoribb a 
betöréses lopás, a gépkocsilopás, illetve a 
gépkocsiból való lopás. Ezek érintik a leg
több embert, és a megelőzésben is e téren 
lehet a legtöbbet tenni. A vagyon elleni bűn- 
cselekmények összértéke legmagasabb volt 
a Széchenyivárosban, az Arpádvárosban, a 
belvárosban és különösen, mint említettem, 
a külterületen. Erős a fertőzöttség az Erzsé
betvárosban és a Kossuthvárosban. A kertes 
övezetben a lakások felének van ablakrácsa,

Szeretem a fákat Erdőben, városok
ban, alföldi síkságon, hegyek oldalán. 
Az erőt sugárzó platánokat, az égre tö
rő jegenyéket, a fehértörzsű nyírfákat, 
a fenyőket - a finom selyemfenyőtől a 
gyorsan növekvő feketefenyőig -, a 
bükköt, a vadgesztenyét., valameny- 
nyit Mélységesen megértem Békés 
megyei embertársaimat, akik a náluk 
akácot meghonosító református lel
kész, Tessedik Sámuel nevét a mai na
pig  tisztelettel ejtik k i

Az elmúlt hónapokban Németor
szágban jártam. Reméltem, hogy új is
meretekkel, ismeretségekkel gyara
podva térek majd haza. Megékezésem 
színhelyén, Düsseldorfban ért az első 
meglepetés.

A Rajna két partján épült, karnevál
ja iró l nevezetes nagyváros engem 
csaknem harminc holdas sétáló-park
jával ámított e l A város közepén levő 
zöld oázis fá it gondosan válogatták A  
kevésbé virágos Münster nevezetessé
ge a csaknem hét kilométer hosszúsá
gú Promenád, amelyet némileg sűrűn 
ültetett fasorból alakítottak ki olymó
don, hogy a fák  hajtásait mintegy há
rom méternyi magasságban összefűz
ték Az eredmény egy zöld alagút lett,

örök-hűvös, hófehér pihenő-padok
kal, széles úttal a közepén.

- Tetszik nekem a promenád! - 
mondtam vendéglátómnak

- Azt elhiszem! Büszkék is vagyunk 
rá, vigyázzuk, gondozzuk, hála a város 
kertészeinek, az idén is hibátlan a 
szépsége. Mikor 1943-ban elején el
vesztettük.. tudtuk, egyszer újból meg
csináljuk!

- Ha jó l értem, a Promenád nem a 
bombázások során sérült meg?

- Jól érti. A várost folyamatosan 
bombázták a szövetségesek, de a Pro
menád ha lépetten is, de megvolt Azu
tán a bajuszos Vezér kimondta: a vá
roskáit ki kell irtani Először a fasoro
kat..

- Kellett a tűzifa?
- Ez az ok kissé enyhítette volna a 

barbár tettet. A Vezér eszelős 
rögeszméjeinek egyike volt, hogy a 
bombázók felismerik a fasorokat, a 
lombos fák  pedig nem takarják eléggé 
a középületeket Egyetlen hosszú nap 
elég volt a fejszével érkezőknek, hogy 
az irtást elvégezzék Barbár ̂ munka 
volt a csonkok évekig jelölték a hajda
ni Promenád helyét

- Azután mi történt?
- Ebben az időben valamennyien 

pincékben éltünk, romeltakarításra 
kötelezetten. A város tanácsa katonai 
fém-konténerekben hozta meg a dön
tést; pontosan az eredeti útvonalakon 
meg kell kezdeni a fásítást Anyám azt 
mesélte: csaknem ujjongtak, hogy új
ból zöldellnek majd a fá k  A Prome-

a szomszédok általában figyelnek egymás
ra, de csak 38 százalék jelezte, hogy a 
szomszédjára minden tekintetben számít
hat. Az emberek általában fontosnak tartják 
a bűnmegelőzést, de a megkérdezettek fele 
már nem venne részt konkrét programban. 
A vizsgálat egyik érdekes tapasztalata, hogy 
bizonyos értelemben túl kell lépni a bűncse
lekmények hagyományos fogalmán. A köz- 
biztonság zavarásába az emberek beleérte
nek egyes magatartásokat is, például a han
goskodást, a falfirkákat, a szemetelést. Te
hát inkább rendet értenek a közbiztonság 
alatt. Ezen érdemes elgondolkodni egy vá
ros vezetésének: mit tehet olyan területe
ken, mint a hajléktalanok ellátása, a szociá
lis gondozás és így tovább.

- S mit tehet a bűnmegelőzési bizottság 
az olyan ügyekben, mint a drogfogyasz
tás vagy a prostitúció?

- A kábítószer fogyasztás esetében külö
nösen nagy jelentősége van a megelőzés
nek, a felvilágosító munkának. Kiemelten 
figyelni kell a fiatalokra. Ebből a szempont
ból feltétlenül foglalkozni kívánunk a kér
déssel, és együttműködésre törekszünk a 
drogprevencióban, a szenvedélybetegek 
kezelésében érintett városi szervezetekkel, 
civil egyesületekkel. Azt gondolom, töme
ges méretű prostitúció nincs Kecskeméten, 
de ahol jelen van, nyilván zavarja az ott élő
ket. Ez ügyben a bizottság nem sok mindent 
tehet, leginkább csak a rendőrségre tudunk 
támaszkodni. Hiába szeretnénk mi prostitú
ciómentes várost, a prostituáltak ebben nyil
ván nem lesznek partnerek.

- A bizottság két éve működik, mennyi
re ismert a kecskemétiek körében?

- Talán kevésbé. De ne is annyira a bizott
ságot ismerjék a kecskemétiek, mint inkább 
a bűnmegelőzési és az áldozatvédelmi iro
dákat. Ezek vannak azért, hogy rendőrségi, 
bűnmegelőzési vagy akár szociális ügyek
ben konkrét segítséget nyújtsanak az embe
reknek. Mindkét iroda a Csányi János kör
úton, a KIK-FOR Kft épületében működik, 
és számos esetben segítettek már a rászoru
lóknak.

M. Á.

nád helyét egy ócska árokásó-gép húz
ta meg, a vizet vödör-láncban hordtuk 
1948 tavasza volt És őszre körömnyi 
levelet hajtottak a lakosság-ültette cse
meték Ez volt a most látható Prome
nád alapsora. Megkérdezhetem, hogy 
önöknél is szeretik a fasorokat?

- Igen, mi is szeretjük a fasorokat
- Szűkszavúnak érzem. Talán egy 

szép fasort önöknél is tönkretettek a 
szövetségesek bombázói?

- O, nem. Az én városom jegenyeso
rát az elmúlt tavasszal megtizedelték..

- Értem. Kiszáradtak a fá k  Hozzáve
tőlegesen minden tizedik...

- Sajnos nem. A fasor öt-hat egymást 
követő fáját kivágták, a hetediket meg
csonkolták, az eredeti magassága felé
re... Azt mondták, hogy betegek a fák ., 
hiszen negyven évesek

- Ezt nem értem. A beteg fákat már 
injektálással is rendbe hozzák És a 
betegséget gyógyítani kell, nem pe
dig... Sajnálhatja, hogy nincs a város
ban vagy a környéken egy erdészeti 
vagy mezőgazdasági jellegű oktatási 
intézmény. Ők bizonyára segítettek 
volna. Azt pedig mindenki tudja, hogy 
a fáknak nem csupán esztétikai ha
nem élettani jelentősége is van.

Bár nálam volt a csonkolt fasorunk
ról készült fénykép - nem mutattam 
meg.

A Promenáddal büszkélkedő asz- 
szony talán meg sem értette volna je 
genyéink elprédálását

sel- 4
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Látjátok, gyerekek, ilyen volt Lenin elvtárs ...
( -  l e v é l f é l e  s z e r e c s e n m o s d a t á s  u t á n - )

R egionális közéleti lap'Ktüfté*

Változnak 
az idők...

A boldogemlékezetfí rend
szerváltás után néhány évig 
szigorúan kom olytalanul, 
kísérletező jelleggel, a kon
tár önbizalmával és tehet- 
ségtelenségével rajzoltam a 
táblára. Rendszerint zöld 
volt a tábla és fehér volt a 
kréta, az egyenesnek szánt 
vonal pedig reszketegen bi- 
csaklott valamely előre ki
szám íthatatlan irányba. 
Egy vonallal, ahogy azt a 
klasszikusok elvárták vala, 
pentagramma sikeredett az 
igyekezetem ből. S aztán, 
már készítve az előre meg
fontolt szándékot sejtető 
Faust kötetet, megkérdez
tem az éppen aktuális cso
port hallgatóságát: Mi ez? 
A válasz kusza kórusban, 
bár meglehetős egyöntetű
séggel: vörös csillag... Né
mi méltatlankodás a zöld 
tábla és a fehér kréta ürü
gyén, majd idézet Mefisztó 
m egjelenésének körülm é
nyei felől, aztán jöhetett - a 
tanári műveltség sokoldalú
ságát illusztrálandó - a sza
bályos ötszög tulajdonsága
it ecsetelő referátum.

Tíz év elteltével, több évi 
szórakoztató, politikailag  
korbácsolt indulat árnyé
kában a minap ismét ellen
állhatatlan vágyat éreztem 
nem-létező rajzkészségem  
nyilvános próbatételére. A 
zöld tábla még működik, 
kréta is akadt, a penta
gramma vonalai is találkoz
tak valahogyan. A kérdésre 
is emlékeztem: - Mi ez?

A kórus hangzása nem  
változott ugyan, de a szöveg 
több szólamban is világo
san érthető volt: penta
gramma, ötágú csillag. Na
gyon füleltem. De a vörös 
nem volt sehol.

A szimbólumok szerepéről 
még ejtettünk néhány kere
setlen megjegyzést, aztán a 
téma részemről lezárult.

Megváltozott valami, vagy 
egyszerűen helyrebillent a 
kizökkent idő?

ha

Tisztelt Olvasó!
Kedves Jóska Barátom!
Ha az utca embere kocsmaasztalnál, or

vosi rendelő várótermében, vagy a be
tonkeverő gép mellett istenít vagy sárba 
tapos, egyszóval fekete-fehér szemlélet
tel minősít, megbocsátható. Történész 
nem teheti meg ugyanezt. A történész 
nem magasztal, hanem problémát vet fel, 
kritikailag feldolgoz. A történész nem di
csőít, hanem elemez. A történész nem 
avat szentté felettébb vitatható szerepű 
antidemokratákat, antiszemitákat. Ha a 
történész valakiről/valamiről csak jót 
vagy csak rosszat tud mondani, inkább 
hallgat, mert ha beszélne vagy ima, mon
danivalója hiteltelen lesz. Mindez A Te
leki szobor ügye című, több mint elfogult 
írásodat olvasva jutott eszembe. (KÖZ
TÉR, 2004. szeptemberi szám. Lásd még 
u.i.: Szobrot Lázár Györgynek! KÖZ
TÉR, 2004. júniusi szám).

„Itt a támadási pont a Numerus Clausus 
törvény elfogadása" - írod s hozzáteszed, 
Teleki kompromisszumot kötött „a telje
sen liberális álláspont" és „a radikális 
különítmények" között. Amúgy is, „a ha
zai egyetemeken nevelt értelmiség egy 
része az adott pillanatban szembefordult 
Magyarországgal" - teszed hozzá. Ezt 
komolyan gondolod, kedves Jóska? 
Hogy a radikális különítményekkel 
kompromisszumot kötni - erkölcsileg 
menthető? Képzeljük el, hogy egy szép 
napon a radikálisok, tegyük fel, törvényt 
akarnak hozni az evangélikusok ellen: 
mindegyiket fel kell pofozni. A „teljesen 
liberális" álláspont ezzel szemben az, 
hogy vallása miatt senki sem büntethető. 
És jön a kompromisszum: csak az evan
gélikus férfiakat kell felpofozni. Bölcs 
kompromisszum, nemde, elvégre egyik 
szélsőséges nézetet sem fogadta el?! És 
ha a szlovák, román Károlyfalvi azt nyi- 
latkozná, azért alulreprezentáltak a ma
gyar fiatalok a szlovák és román egyete
meken, mert „adott pillanatban" cserben
hagyták a (szlovák ill. román) államot? 
Te ezt elfogadnád? Vagy méljünk kétfé
le mércével? A Numerus Clausus törvén
nyel az a baj, hogy megsértette az állam- 
polgári jogegyenlőség (hazánkban 1868 
óta létező) elvét. És, habár nem nevesí
tették, az adott helyzetben a törvény ki
zárólag a zsidóság ellen irányult. Amúgy 
Teleki második miniszterelnöksége ide
jén ismét visszaállította ezt a törvényt, 
(melyet az okos Bethlen külföldi nyo
másra, és talán saját konzervatív-liberális 
világnézetével is összhangban, eltörölt) 
pedig akkor nem voltak radikális külö
nítményesek. Érdemes megjegyezni, 
hogy a méltatlan törvény meghozatala 
előtt a zsidók azért lehettek felülrepre
zentáltak az egyetemeken, ipert társadal

muk polgárosultabb, modernebb volt a 
teljes magyar társadaloménál. A zsidóság 
társadalmi összetétele némileg hasonló 
volt 1920-ban, mint a magyar társadalo
mé 2000-ben.

Ami Teleki földrajztudósi teljesítmé
nyét illeti, valóban jelentős volt, csak
nem akkora, mint Cholnoky Győzőé 
vagy Enyedi Györgyé, és hasonló Kádár 
László vagy Jakucs László teljesítmé
nyéhez. Az ő nevüket ismeri a kedves ol
vasó? És Te, Jóska? Ha nem lett volna 
gróf és politikus, Telekiét is csak szűk 
szakmai kör ismémé. Teleki tudományos 
szerepére hivatkozni az adott esetben - 
porhintés. Arról van szó, hogy Teleki le
het-e 2004-ben, a demokratikus és euró
pai Magyarországon politikai példakép? 
Nem lehet, mert antidemokrata és anti
szemita volt!!!

Teleki főcserkész kizárta a cserkészszö
vetségből a zsidó gyerekeket. Ez nem 
csupán embertelen - vad antiszemita in
díttatású - cselekedet, de a cserkészmoz
galom egyik alapelvének megsértése is: 
minden pajtás egyenlő. Hagyjuk hát Te
leki főcserkészt!

Teleki nem élte meg a holokausztot, 
ezért nem tudhatjuk, hogy vajon elbor
zadva és lelkiismereti önvizsgálatot tart
va, avagy passzívan és közönyösen, 
vagy épp lelkesen és egyetértőén viszo
nyult volna hozzá. De, amint azt Ember 
Mária, Karsai László és sokan mások 
már bebizonyították, abban, hogy a de
portálást a magyar közvélemény zöme 
közönyösen, erős kisebbsége helyeslés
sel fogadta, és csak ijesztően kicsiny ki
sebbsége utasította el, szerepe volt a Te
leki-féle törvényeknek (is). (Teleki tucat
nyi zsidóellenes törvényt hozatott.) 
Mintegy hozzászoktatták a társadalmat 
ahhoz, hogy a zsidóság büntetlenül kikö
zösíthető, megalázható, vagyonában, 
munkájában, életkörülményeiben korlá
tozható, „mássága" a vele szembeni em
bertelenség jogosultságát jelenti. És 
mintegy hozzászoktatták a zsidókat ah
hoz, hogy mindent el kell tűmi. Ha vala
ki 1913-ban akar zsidókat deportálni, az 
emberek többsége bolondnak tartotta 
volna. A Numerus Clausus, a három ún. 
zsidótörvény, s a tucatnyi zsidórendelet a 
maga fokozatosságával az elviselhetet
lent mutatta elviselhetőnek, hovatovább 
természetesnek.

Lehet, hogy jobb lett volna, ha a Hor- 
thy-rezsim nem tiszteleg az első világhá
borús zsidó hősök előtt, (mint írásodban 
dicsérően írod), de nem fosztja meg őket 
állampolgári, majd emberi jogaiktól, az
tán a vagyonuktól, végül az életüktől. 
Megemlíteni a zsidó hősök előtti tisztel
gést, kicsit arcpirító és cinikus. Hiszen 
nem sokkal később zsidó nem lehetett 
fegyveres katona a magyar honvédség
ben, csak munkaszolgálatos! Szerintem

antidemokrata és antiszemita személyi
ségekről kizárólag dicsérő hangon, a kri
tika legkisebb jele nélkül írni - ez a "pub
licisztikai alantasság", és nem az, ha va
laki feltételezi, hogy az 1838 és 1944 kö
zötti zsidótörvények és zsidórendeletek, 
illetve 1944-es deportálások között ok
okozati összefüggés lehet.

Nem lehet „egy kicsit" antiszemitának 
lenni. Az ember vagy humanista, vagy 
antiszemita.

Teleki belép a Háromhatalmi Egyez
ménybe. Hegedűs belép a Varsói Szerző
désbe. Vajon ez utóbbival szemben is 
ilyen megbocsátó vagy, Jóska? Avagy 
megint kétféle mércével mérünk? Per
sze, Teleki Magyarországa mögött ott a 
német nyomás. Hegedűs Magyarországa 
mögött a Szovjet presszió. De, könyör- 
gök, ez csak magyarázat, és nem ment
ség! (Tegyük hozzá, a Háromhatalmi 
Szerződés háborúzó hatalmak szövetsé
gesévé tett, majd magába a háborúba vitt 
be bennünket. A VSZ elnyomatásunk 
nemzetközi kerete volt 34 évig, de leg
alább háborúba nem sodort. Továbbá, a 
cseppet sem rokonszenves Hegedűs ne
hezebb helyzetben volt - lévén már or
szágon belül az oroszok - mint Teleki, 
aki egy akkor még független állam kor
mányfője.)

Van valami groteszk abban, amikor a 
ma antiszemitái görcsösen igyekeznek 
bizonygatni a tegnap antiszemitáiról, 
hogy azok nem is voltak antiszemiták, 
mi több, egyenesen zsidómentők. Ezt 
írod: „1939 őszén az országba menekülő 
140 000 lengyel tizede zsidó volt, és 
mint Wisnevski lengyel követ nemrégi
ben nyilatkozta, életüket a magyar kor
mánynak köszönhetik." Erről a borzal
mas mondatról egy 1980-ban hallott vicc 
ju t eszembe. Gyerekek fociznak 
Szentpétervárott, egy grundon. Átszáll a 
labda a kerítésen. Egyikük átmászik érte, 
s egy kertbe pottyan. A kert fái alatt Le
nin elvtárs olvas. Agyerek félve jelentke
zik a labdáért. Lenin mosolyogva odaad
ja neki, s még meg is simogatja buksi fe
jét. Látjátok, gyerekek, ilyen volt Lenin 
elvtárs! Pedig le is lőhette volna!

De komolyra fordítva a szót. Nem sok
kal később (és évekkel a német megszál
lás előtt!) hazánkban összegyűjtötték a 
magyar állampolgárságukat igazolni 
nem tudó zsidókat, és Ukrajnába tolon- 
colták őket, ahol Kamenyec-Podolszkíj 
helység mellett németek mintegy

18-20 000 főt meggyilkoltak. (Ehhez a 
szomorú történethez hozzátartozik, hogy 
Teleki miniszterelnöksége után történt. Á 
mészárláshoz vezető deportálásokat azu
tán állították le, hogy Slachta Margit in
terveniált Horthynál. Voltak tisztességes 
emberek akkor is!) Az áldozatok között 
bizonyosan a Lengyelországból befoga

dott zsidók közül is ott találhatók azok, 
akik nem menekültek tovább azonnal 
Nyugatra.

Méltatlan Nagy Imre és Teleki Pál egy
bevetése is. Nagy negyven évig kommu
nista, sőt sztálinista volt. De vér nem ta
padt a kezéhez. Többször szembeszállt 
Rákosival. Életét demokrataként és ha
zafiként, forradalmi vértanúként fejezte 
be. Hogyan vethető egybe mindez a Hit
lerrel szövetkező antiszemita Telekivel, 
aki életében soha, egyetlen pillanatra 
sem volt se hős, se demokrata? (Egyéb
ként a németek 1945 utáni kitelepítése is 
nagyhatalmi nyomásra zajlott. A hazai 
politikai életben a Nemzeti Parasztpárt 
támogatta leginkább, és a szociáldemok
raták ellenezték a legkövetkezetesebben 
ezt az embertelen lépést.)

Előjössz, kedves barátom, még Chur
chill személyével is: az angol bombázá
sok zsidók életét is elvették. Ezt komo
lyan gondolod? Hogy jönnek ide a zsi
dók? Mintha, kedves Jóska, bűnösebb- 
nek tartanád azokat, akik egy világhábo
rú közepette, kis számban, véletlenül zsi
dók életét is kioltották, azoknál, akik ön
tudatos, masszív antiszemiták voltak. 
Sőt, mintha csak az előbbiekre haragud
nál igazán. Amúgy, miután hazánk hadat 
üzent a Szovjetuniónak és az Egyesült 
Államoknak, és így ezek szövetségesé
vel, Angliával is hadiállapotba került 
(micsoda diplomáciai csődje ez a Hor- 
thy-féle, levitézlett garnitúrának!) a kirá
lyi légierő valóban bombázott magyar 
városokat. Nem árt azonban tudni, hogy 
Churchill, ez az „imperialista 
demokrata", egyike volt azoknak az ál
lamférfiaknak (Roosevelttel, Trumannal, 
De Gaulle-lal, és persze, bizony-bizony, 
a könyörtelen Sztálinnal együtt) akik 
megszabadították az emberiséget, benne 
Európát és hazánkat a náci és fasiszta 
szörnyűségektől. Hála érte! (Be kár, 
hogy a sztálinizmus „maradt"! De ez 
már egy másik történet...)

Magam sem hiszem, hogy Telekit 
Sztójayval vagy Szálasival lehetne és 
kellene együtt emlegetni. Persze, hogy 
különb volt náluk! Sok nemes törekvés, 
jó szándék is vezette, nem csak ostoba és 
vak antiszemitizmus. Kudarcos politikus 
volt. Első miniszterelnökségébe egy év 
után belebukott. Második miniszterel
nökségéből öngyilkosságba menekült, 
miután külpolitikai koncepcióját össze- 
omlani látta. A kudarcos politikus is tisz
telhető - mint Rákóczi Ferenc vagy Bat
thyány Lajos - de csak akkor, ha egyéb
ként feddhetetlen. Aki vaskövetkezetes 
felszámolója az állampolgári jogegyen
lőségnek, az nem feddhetetlen.

Teleki számára marad a megbocsátás. 
De ezért nem jár szobor!

Ujlaky István

Volt egyszer - már 15 éve! - egy Nemzeti Kerékasztal...

A Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai 1989 nyarán zajlottak és piegteremtették a békés rendszerváltás politikai 
és jogi kereteit. Az eredeti helyszínen, az Országházban emlékezteti az egykori résztvevők, köztük Pozsgay Im
re és Szűrös Mátyás is (jobbra). Ugyánezek a fórumok „kicsiben44, az országban számos helyen, így Kecskemé
ten is működtek. így többen, az ezekről a helyszínekről meghívottként részt vehettek az ünnepi összejövetelen.



B E I  í C 2  Ö L  C 3 A U A :  Á H J S O I W i n r
A Holocaust 60. évfordulójára jelent meg Benczúr Csaba első kötete a lakiteleki Antológia ki
adó gondozásában. A szerző „ nagy utazása “ nem véletlen: a család történetében elhallgatott, 

zsidó nagyapa emlékét kutatja és saját gyökereit keresi a haláltáborban tett látogatása alkalmá
val is. A véletlen úgy hozza, hogy egy egykori rab és barátai társaságában kénytelen eltölteni 

egy éjszakát a láger faházában. Ennek a hátborzongató történetnek egy részét adjuk közre, azzal 
a szándékkel, hogy az elsőkönyves író teljes művéhez is felkeltjük az olvasó kíváncsiságát.

„ . . .A z  eső kitartóan veri a tetőzetet.
A főhajó még most úgy emelkedik ki a 
szememben a mellékhajók közül, akár 
egy templom oromzata. Bizarr képzet- 
társítás templomépülethez hasonlítani 
egy koncentrációs táborbeli barakkot, 
mégis ez a hasonlat rémlett föl bennem.
Keller a zseblámpáját babrálja, és egy
szer csak fölvillan végén a fény. Látjuk 
Steint mesélés közben járkálni közöt
tünk, ám köhögni kezd, e pontnál abba
marad a történet.

- Meg fog fázni, Stein bácsi! - Niki 
aggódni kezd az öreg-ember egészsé
géért. - Kell, hogy legyen egy másik ki
járat!

- Nincs másik kijárat - közli az öreg, 
két köhögéssorozat szünetében. - Egy 
ajtaja van.

- Hm. Akkor egy rés a deszkáknál - 
veti fel a lány -, egyszerűen kibújunk, 
majd átvergődünk valahogy a szöges
dróton, végül fogunk egy taxit a város
ban.

- Ezúttal senki sem lőne ránk - jegyzi 
meg sötét humorral Keller -, de a ba
rakk még ma is állja a sarat. Reggelig 
innen se ki, se be.

- Elég baj ez nekünk! Teljesen át fo
gunk fagyni idebenn! Különösen a bá
csi miatt vagyok nyugtalan!

Stein túlvan a köhögési rohamon, a 
fény rásiklik alakjára, látjuk, ahogy 
megnyugtatóan int nekünk.

- Semmi baj. Túlélem. Nem fogok itt 
meghalni, kislányom!

Bizarr dolog volna itt meghalnia, vé
lem, mint ahogyan az is meglehetősen 
furcsa, hogy pillanatnyilag Auschwitz 
foglyai vagyunk. Körülöttünk kering, 
él, forog a megkísértett múlt; a bácsi 
imént elhangzott szavai hallatán újra 
megelevenedik e vérrel és hamuval bo
rított hely a koncentrációs tábor végte
len iszonyata. Szinte életre kelnek a 
csonttá-bőrré aszott élőhalottak, az el
szenesedett csontvázak, kiknek pusztán 
az volt a bűnük, hogy másként gondol
kodtak, mint az akkor hatalmon lévő 
rendszer, főleg pedig más származású
ak voltak. Mintha a közülük való Stein 
Adolf megidézte volna sorstársai szel
lemét, az elárult, porig alázott, kisem
mizett, bevagonírozott, elgázosított, el
égetett rabok lelkeit; öregek és ifjak, 
asszonyok és férfiak, egészségesek és 
bénák, alacsonyak és magasak, barna 
szeműek és kék szeműek társaságát, 
kik egyszerűen emberek voltak... Még 
most is szürke, fekete egyenruhák, do
bogó csizmák kísérik őket.

- Az istenit! A rohadt állatok! Mit mű
veltek velük! Mit tettek önökkel...! - tör 
ki belőlem a felháborodás, noha valami 
még mindig elszigetel a teljes haragtól.

Társaim pontosan tudják, mire gon
dolok, s nem hökkennek meg annyira, 
mint gondoltam.

- Nyugodj meg, fiam! - kér szelíden 
Stein.

Elszégyellem magam.
- Ne haragudjon, Stein bácsi, gyere

kesen viselkedem. Nincs jogom kiabál
ni a történtek miatt... Ám ma döbbenek 
rá igazán, mit tettek a nácik a zsidókkal, 
holott annyi mindent tanultunk Ausch- 
witzról és a többi lágerről, de igazából 
sohasem fogtuk föl, a mai napig nem 
érintett meg bennünket a maga valójá
ban!

- Ez a szomorú a dologban. Minden 
középiskolást el kellene hozni Ausch
witzba - veti fel Keller. - Akkor már 
elég nagyok ahhoz, hogy fölfogják, 
megemésszék a látottakat.

- Inkább azt mondanám, életében 
egyszer minden embernek el kellene 
jönnie ide - helyesbít bennünket Stein 
Adolf. - Hogy emlékezzenek, elborzad
janak, s hogy ne felejtsenek. Ne feled
kezzenek meg az intelemről: Soha töb
bé ilyet!

Szavai hallatán kiráz a hideg. A fény 
az arcomra esik, ezért megkérem 
Kellert, inkább a mennyezetet pásztáz

za. A fejünk fölé tákolt deszkák s oszlo
pok masszívan, feketén illeszkednek 
egymáshoz. Nyomasztó érzés - pláne 
bezárva lenni nyomasztó - a szélnek; 
időnek ellenálló épületben tartózkodni. 
Akképpen hat, mintha el akarna nyelni 
az általunk fölidézett, egykoron föld alá 
űzött emberi gonoszság most, hogy ki
szabadítottuk a tű és a kavics alól; s 
még egyszer utoljára, a végső tömeg
gyilkosságok után ráadást kívánna ját
szani; elemésztve, füstté változtatva 
testünket, újra élne és tombolna. „Soha 
többé, soha többé “ - suttogom Stein in
telmét, akár egy varázsigét.

- Azok után, amiken itt keresztülmen
tem, bátran mondhatom, az ember min
den korban ölni akar, mert az ölésre va
ló hajlam éppúgy lelkének része, akár a 
jóság. Ám ebben az a hátborzongató, 
egyszersmind felfoghatatlan, hogy so
ha azelőtt ilyen mérvű, tervszerűen 
végrehajtott, államilag megszervezett 
népirtást nem vittek véghez - folytatja 
az öregember, és ismét köhög.

Arra gondolok, talán e köhögés sem a 
véletlen műve: egy metafizikus erő, a 
testetlen gyűlölet igyekszik belé fojtani 
a szót, hogy ne adhassa tudtunkra ta
pasztalatát. Keller nem hagyhatja any- 
nyiban, át kell vennie tőle a szót, hogy 
elhangozzon, aminek el kell hangoznia. 
Eközben átvillan rajtam, hogy az em
bernek minden tehetségével, erejével 
küzdenie kell az erőszak ellen.

- Nem szabad elfelednünk azt az utó
lag szerzett tudást, hogy az efféle erő
szakra, mint amit e helyen tanúsítottak, 
kizárólag erőszakkal lehet válaszolni! - 
mondja Keller eltökélten, indulatokkal 
teli. - Ezeket is fegyverekkel kellett le
győzni! Nem maradt más lehetőség,

mint elpusztítani, fizikailag megsem
misíteni általuk a gonoszt!

- Ez még csak a megoldandó felada
tok egyik fele volt - egészít ki Stein. - A- 
német népet is szembesíteni kellett álla
mi; katonai vezetőik bűneivel. Évtize
dekig tartott a beismerési folyamat, és 
még most sem emésztették meg telje
sen, hogy mibe vitték őket a nácik. Jól
lehet a háború idején tudtak arról, mi 
folyik a koncentrációs táborokban, 
mert innen-onnan azért kiszivárogtak 
hírek az elgázosításokról, kivégzések
ről. Habár az SS-tisztek és az őrök alá
írtak olyan nyilatkozatokat, melyben 
kötelezték magukat, külső személyek
nek sohasem beszélnek a szögesdróton 
belül történtekről, azért odahaza el-el- 
járt a szájuk. A háború vége felé, ami
kor Németország-szerte fokozódott a 
munkaerőhiány, tömegesen helyezték 
szabadlábra a bűnöző nőket, és állítot
ták a gyári futószalag mellé. 
Auschwitz-i felügyelőnők Ravens- 
brückbe, a Siemens cég gyárába kerül
tek, ahol találkoztak az ország más 
pontjairól érkezett személyekkel^ El
mondhatták, mi mindennek voltak ta
núi - és résztvevői - Auschwitzban. A 
vasútvonalakon sok száz - zsidókkal te
lezsúfolt - szerelvényt láttak a vasúti 
munkások. Tudták, mi történik velük. 
Sőt, kisszámú fogolynak sikerült el
szökni a táborokból, s dokumentumo
kat, fényképeket, a Sonder-kommando 
által tömegsírokról készült filmeket vit
tek magukkal - sorolja az öregember. - 
Arról nem is beszélve, hogy a hullaége
téstől keletkezett émelyítő bűz a szél 
segítségével elárasztotta a környékbeli 
tanyákat, falvakat, sőt Krakkóra, Jéná
ra, Weimarra, Münchenre, még Berlin

re is hullott abból az ezüstös pernyéből, 
ami a haláltáborők kéményein át távo
zott a levegőbe. A német nép tudott 
Auschwitzról, Dachauról, Sachsen- 
hausenról, Ravensbrückről, Buchen- 
waldról, Hadamarról, Treblinkáról, 
Strasshoífól és a többi koncentrációs 
táborról - darálja. - Tudott, ám hallga
tott róla. Sem fölmenteni, sem pedig el
ítélni nem kívánom őket. Féke veszett, 
esztelen diktatórikus rendszerben él
tek, amelyben egyetlen kritikus mon
datért Mauthausenba, Belsenbe, 
Neuengammeba, Natz-weilerbe, Lip
csébe kerülhettek. Tudtak a deportálá
sokról, de veszélytelenebb, egyszerűbb 
volt homokba dugni a fejüket - közli 
Stein, mialatt a zseblámpa fénye lassan 
elsiklik arca mellett, egy pillanatra kí
sérteties megvilágítást kölcsönöz neki.
- Sokan azonosultak a náci ideológiá
val, és kárörömmel figyelték az esemé
nyeket. De nem mindenki.

- De sokan! - szól közbe emelt han
gon Keller.

- Igen, sokan - mondja csüggedten az 
öreg. - De nem lehet minden német fö
lött pálcát tömi. Voltak, akiket elbor- 
zasztott a hitleri Németország, és 
emigráltak. Mások otthon maradtak, s 
hallgattak.
- Hallgattak! - csattan fel ismét Keller.
- Talán nem volt mit tenniük.
- Ó! Véded őket?! Te véded őket?! Te, 
akit ide hoztak?!
- Dehogy védem! - tiltakozik Stein Adolf.
- Csak nem akarok újra és újra a jogos fel
háborodás szülte vádaskodások csapdájá
ba esrti! Tudjátok ti, hány alkalommal tet
tem föl magamnak azt a kérdést, hogy 
miért nem akadályozták meg a mészárlá
sokat, akik megtehették volna?! Őrületig 
hangoztattam, harsogtam magamban, ép
pen hogy el nem vette ép eszemet a gyű
lölet! Mit tett értünk az egyház? És a szö
vetségesek? Az összes németet felelős
ségre akartam vonni, egy soron említet
tem Eichmannt az átlag német frontkato
nával és Himmlert a hamburgi cukrász- 
szál!
Erre nem lehet mit mondani, hallgatunk, 
az öreg pedig folytatja.
- Auschwitzban a legelemibb szükségle
teinktől fosztottak meg bennünket, éle
lem, megfelelő minőségű ivóvíz, gyógy
szerek, tisztálkodás - és hadd ne soroljam 
még, mi - hiányzott. Kolera, tífusz, tuber
kulózis pusztította sorainkat, állati szintre 
juttattak bennünket, így nem csoda, hogy 
a legaljasabb ösztönök törtek ki belőlünk. 
Emberi érzéseinket veszített állatok vol
tunk! Sokan egy darab kenyérért eladták 
társukat. Aki csak egy hétre került be, an
nak lelkén mély nyomot hagytak a megta
pasztalt szörnyűségek, kínzások, gyilkos
ságok tudata s látványa és az örök nélkü
lözés. Csoda hát, hogy az egész világra 
haragudtam, amikor kijöttem innét?
Niki szipogni kezd a sötétben. Nem tud

ni, a hallottak hatására, avagy a hidegtől 
teszi.
- Dehogyis - feleli alig hallhatóan. 
Krankelmann, Auschwitz I hírhedett 15- 

ös blokkjának SS-parancsnoka jut eszem
be, aki puszta kézzel ölte meg a foglyokat, 
odacsapva őket a téglafalhoz, s aráik - ez 
az egyedi része az embernek, ami normá
lis körülmények között megkülönbözteti a 
másiktól, de itt még az arcot is uniformi
zálták, szürkítették lesoványítással, vita
minhiánnyal - összetört. A brutalitás nem 
kerülhető ki magyarázkodással, főleg 
olyan személyektől, akik a semminél is 
kevesebbek voltak hóhéraik szemében. 
Nehéz újra és újra rágondolni e hajdan
volt, világtól eltitkolt rémvilágra, a véres 
valóságra.
Még mindig hihetetlennek tűnik itt, ezen 

a helyen tartózkodni, amelynek minden 
részlete élesen, kíméletlenül nyomul tuda
tomba. A friss, letaglózó emlékek, egész 
hátralévő életemben kísérteni fognak. A 
barakkok falai nedvesen csillognak az 
esőben, a rakodórámpa felé futó sínpár 
fém élei keresztüldöfik az éjszakát, a be
tonoszlopos drótkerítés áthatolhatatlan 
szömyszalagként öleli körbe a valaha 
emberi hamutól szürke területet. A föld, 
ez a sosem felejtő, feneketlen kút eleve
nen rögzítette magába a halálsikolyo
kat, ökölcsapásokat; s ha egyszer kiad
ná magából a holtak hangjait, rémsége- 
sen zengene, harsogna tőle a táj. Az 
élet a túlvilágra menekült.

K önyvbem utató
A pityke és a kökény címmel eddig kiadat

lan kecskeméti és aljoldi népmesék unikális 
gyűjteménye jelent meg az Argumentum 
Kiadó gondozásában. E  mesék gyűjtője az 
1828-ban a hírős városban született dr. 
Dékány Ráfael, a kecskeméti reál- majd fő- 
reáliskola megalapítója és első igazgatója.

Neves közéleti ember volt, s természetbú
vár: a Kecskeméti Lapok és a Természettu
dományi Közlemények hasábjain számos 
érdekes cikk írója, több tankönyv, több száz 
táj- és természetismereti cikk szerzője. Elő
dei az 1670-es évek közepén kerültek a tö
rök uralom alatt is élettel teli hírős városba, 
mint az Eszak-Magyawrszágon korábban 
már címeres nemességet nyert nemzetség 
tagjai. Dékány Ráfael Kecskeméten, majd 
Budán tanult, a 48-as szabadságharc ide
jén pedig beállt honvédnak A szabadság- 
harc leverése után Kecskemét határában 
bujdokolt, és valószínű, hogy a gyűjtemé
nyébe később feljegyzett mesék és történe
tek egy részét ekkor hallotta először. Tanul
mányait Bécsben fejezte be, doktori diplo
mája megszerzése után nyomban visszatért 
Magyarországra, pontosabban szülőváro
sába. A reáltanodában oktatta a természet- 
tudományokat néhány évig. Miután a tano
dát az osztrák helytartó tanács feloszlatta, 
Dékány Ráfael Besztercebányára majd Po
zsonyba költözött. Besztercebányán vette 
nőül Hell Herminát, a házasságból hét 
gyermek született.

Báró Eötvös József oktatási és kulturális 
miniszter tanácsadói szavára nevezte ki a 
frissen megalapított hat- majd nyolcosztá
lyos kecskeméti reáliskola igazgatójává. Ti
zenhárom évig állt Dékány igazgató úr a 
rajzot és a természettudományokat kiemelt 
óraszámban tanító, s a Duna-Tisza közén,, 
sőt, a dél-magyarországi régióban annak 
idején az ő révén is nevet-rangot szerzett 
hírős városi iskola élén.

A kéziratos mesegyűjteményt Kriston Vízi 
József etnográfusnak sikerültfellelnie jó  ti
zenöt évvel ezelőtt. A Dékány Ráfael életút
jának egy érdekes állomását őrző, feltehe
tőleg az 1849-50-es Kecskemét környéki 
bujdosás során feljegyzett mese- és folklór
gyűjtemény idén októberben jelenhetett 
meg az Argumentum kiadásában.

A kötetet - melynek megjelenését támo
gatta Kecskemét önkormányzata valamint 
az Aranyhomok Szálloda K ft-a  Katona Jó
zsef Könyvtárban, az Országos Könyvtári 
Napok megyei programsorozatának kereté
ben október 14-én mutatta be az érdeklő
dőknek dr. Kriza Ildikó néprajzkutató.

Kriston Vízi József Játékosok, víg- 
ságtevők a Duna-Tisza közén cím
mel, a Kecskeméti Lapok Kft kiadá
sában megjelent kötetét Szontagh 
Pál történész mutatta be az olvasók
nak a budai Litea Könyvszalonban.
Az ezt követő baráti beszélgetés alatt 
kóstolóval is kedveskedtek a szerve
zők hazai, azaz kecskeméti finomsá
gokból

Jótékony
motorosok

A kecskeméti, SOS Gyermekfalu fennál
lásának 14. évfordulóján az itt lakókat 66 
kerékpárral és számtalan egyéb ajándékkal 
lepték meg a Budapest Chaptcr Hungary 
klub tagjai.

Az ünnepi esemény díszvendége és egy
ben háziasszonya Barabás Éva volt, a ke
reskedelmi televíziózás ismert riportere, aki 
évek óta segíti önzetlenül a magyarországi 
gyermekfalvakat. O hozta össze a motoro
sokat először egy, a battonyai SOS gyer
mekfaluban élő fiúval, Misivel, akinek 
minden vágya volt, hogy teleszkópos brin
gája legyen. Végül nem csak Misi, hanem 
a battonyai falu minden lakója kapott egy- 
egy kerékpárt, tavaly augusztusban a 
Harley-soktól, akik azóta már Kőszegen, a 
harmadik hazai SOS faluban is jártak, hogy 
megajándékozzák a gyerekeket, és néhány 
kört motorozzanak velük 

A kecskeméti gyerekek nagyon várták a 
Harley-seket - fogadásukra zenével és bű
vészbemutatóval is készültek. Mivel a ki
csik szülei, hozzátartozói közül is nagyon 
sokan eljöttek az ünnepségre, soha nem Já- 
tott embertömeg volt jelen a faluban. Bara
bás Éva, jótékony tevékenységének elis
meréséül az „SOS-gyerekek Nagykövete" 
díjat vehetett át az ünnepség keretében dr. 
Asztalos László Györgytől, az SOS- 
Gycrmekfalvak magyarországi szervezeté
nek elnökétől.

Varga Károly
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ELVISELHETETLEN
Egy nacionalista és egy „bal

liberális" között nem az a különb
ség, hogy előbbi számára fontos a 
haza, a nemzet és a határon túli 
magyarság ügye, utóbbi számára 
pedig nem. A különbség inkább ab
ban áll, hogy a nacionalista számá
ra a haza, nemzet és határon túli 
magyarság, a „balliberális“ számá
ra a szabadság, jog és emberi mél
tóság a fontosabb. De ki merné azt 
állítani, hogy a haza, nemzet és ha
táron túli magyarság valóban fon
tosabb a szabadságnál, emberi jo
goknál és emberi méltóságnál, vagy 
fordítva, hogy a szabadság, emberi 
jogok és méltóság fontosabb a ha
zánál, nemzetnél, határon túli ma
gyarságnál?

(Az ideál: az értelmiségi, akinek ha
za és szabadság, nemzet és emberi jo 
gok, határon túli magyarság és embe
ri m éltóság egyformán fontos, az 
esetleges rangsort pedig, mely csak 
ideiglenes lehet, a pillanatnyi körül
mények kényszeríthetik csupán ki.) A 
határon túli magyarság természetesen 
behelyettesíthető határon túli szlo
váksággal, besz-szarábiai románok
kal, horvátországi szerbekkel, litván 
vagy görög diaszpórával.

A nacionalista legfőbb hibája a ki
csinyesség. Nem a legfőbb bűne, csak 
legfőbb hibája. A legfőbb bűne, hogy 
háborúba sodor, igazságtalan, kegyet
len, zsarnoki tud lenni. Mi most a na
cionalista kicsinyességéről szólunk.

Jó néhány erdélyi városnak, falunak 
kétnyelvű helységnévtáblája van. 
Megesik, a magyar nyelvű változatot 
festékszóró spray-vel lefestik. M in
dig a magyart, a románt sohasem. Pe- 
tőfi-emléktábla egy középületen. A 
homlokzaton négy vas zászlótartó. 
Csak az egyikben leng zászló. Termé
szetesen abban, amelyik félig eltakar
ja  a Petőfi-emléktáblát. Természete
sen román nemzeti lobogó. Pozsony
ban, Kárpátalján, Erdélyben festékkel 
vagy mással mocskolják be Petőfi 
Sándor szobrát, vagy valamely egy
kori polgármesterét, grófét, képvise
lőét, akinek egykor azért állítottak 
szobrot, mert valaha sokat tett lakó
helyéért. Nem országos politikusok
ról, nem Kossuthról, Tisza Istvánról, 
II. Rákóczi Ferencről van szó, az ő 
szobraikat legkésőbb 1945 után le- 
döntötték. Szabadkai lelkész és törté
nész ismerősöm állítja, az 1944/45-ös 
bácskai vérbosszú áldozatainak tö
megsírhelyét s az ott emelt emlékmű
vet évente egymillió Forintba kerül 
karban tartani, mert a helyi naciona
listák azt újra és újra bemocskolják, 
tönkre teszik. A leglehetetlenebb he
lyeken tűnnek fel Erdélyben Avram 
Iancu-szobrok, avagy Romulust és 
Remust az anyafarkassal együtt ábrá
zoló alkotások, rendre magyar vagy 
egykori magyar középületek előtt. 
Pom pás, szecessziós kultúrpalota. 
Magyar építész tervei alapján magyar 
mérnökök, kőművesek és segédmun
kások építették a magyar kultúra szá
mára. Ha a megváltozott politikai és 
etnikai erőviszonyok nyomán, a fele
fele arányban román és magyar la
kosságú város fele-fele arányban 
használná ma a kultúrpalotát, nem 
lenne talán örvendetes, de elfogadha
tó. Ám a háromemeletes épületben 
ma - a helybeliek szerint - egy kilenc 
négyzetméteres iroda szolgálja a m a
gyar kultúrát. Háromnegyed részben 
magyar népességű kisváros főutcája: 
December 1. utca. Miheztartás vé
gett.

Persze, hogy egy országban, ahol a 
vallásos hívők háromnegyede görög
keleti, szép számmal vannak ortodox 
katedrálisok. Természetes az is, ha 
ilyenek nem csak a múltban, de nap
jainkban is épülnek. Ámde, amikor a 
vegyes lakosságú város tiszta magyar 
negyedében, magyar középületek kö
zött, foghíjbeépítésnyi területen pöf- 
feszkedik görögkeleti templom, az 
olyan, mint egy erődemonstráció. És 
mi van akkor, ha a templom freskóján 
magyar hajdú üti a román pópát? Ed
dig azt hittem, a kereszténység a sze
retet és megbocsátás, a Mindenható 
vallása, s mellesleg egyetemes - nem 
nemzeti, nem nacionalista - vallás. 
Vagy mégsem? Vajon elképzelhető-e 
bárhol a Földön magyar, katolikus 
templom, ahol románok, szlovákok 
ellen uszítana a falfestmény? Aligha.

Az ortodox katedrális magyarelle- 
nességet sugalló freskójáról ju t 
eszembe. Emlékszik még a kedves 
olvasó a Rumcájsz mesére? Ebben a 
csehszlovák rajzfilmsorozatban a ne
gatív hős a buta, gonosz és nevetsé
ges, raccsoló magyar gróf, a pozitív 
hős Rumcájsz, a szlovák ifjú, felesé
gével és kisfiúkkal együtt: ők okosak, 
leleményesek, bátrak, becsületesek, 
és mindig igazuk van. Jó-jó, persze, a 
mese sohasem dialektikus, hanem 
igenis fekete-fehér, csak hát sárkány
nyal és királyfival, vagy gonosz bo
szorkánnyal és szegény legénnyel, 
nem pedig elnyomó magyarral és el
nyomott szlovákkal. További kérdés: 
hogyan lehetséges, hogy a magyar te
levízió megvásárolta és oly sokszor 
lejátszotta ezt az ellenünk nevelő
uszító mesét?

2001-ben a szlovákiai Révko- 
máromban jártam, a POLÍSZ konfe
renciáján. Egy felvidéki magyar iro
dalomtörténész mesélte el a követke
zőt. A hajdanvolt CSEMADOK egyik 
értekezlete előtt szólt oda neki az 
öreg szlovák portás: nem haragudna ő 
a magyarokra, csak ne lett volna, 
hogy a magyar honfoglaláskor tizen
ötmillió szlovákot gyilkoltak halomra 
a magyar hordák. (Amíg a felnőttek 
kimennek a konyhába bekapni egy 
vérnyomáscsökkentőt, a gyerekeknek 
mondom: a honfoglaló magyarok fél
millióan lehettek, az itt talált avar és 
szláv lakosság talán kétszázezer fő. 
Ez utóbbiak fele tartozhatott azokhoz 
a nyugati szláv nemzetségekhez, me
lyekből a XIII.-XIV. századra kifor
málódott a mai szlovák nép.) Hogy 
egy egyszerű, műveletlen öregember 
meséiről lenne szó? Aligha. Talán 
1992-ben vagy 1993-ban szervezett 
em léktúrát a D unához V ladim ír 
Meciar, egy-egy szál rózsát dobni a 
folyamba, a magyar honfoglalás mil
liós szlovák áldozatainak emlékére.

És beérik a gonoszság vetése. Egye
tem ista diáktalálkozó Budapesten. 
M indenkit m agánlakásokba szállá
solnak el, kivéve a szlovákokat. Ők 
ragaszkodnak a szállodához. Egyikük 
pár nap múlva, kicsit restelkedve 
vallja be: nem akartak a magyár föld
birtokosok, püspökök, grófok leszár- 
m azottainak vendégei lenni, akik, 
ugye, elnyom ták a szlovákokat. 
Csiperó, Kecskemét. A Csiperó egy 
fantasztikus dolog. Páros években va
lamennyi európai országból általános 
iskolás kisdiákok érkeznek Kecske
métre, ahol kulturális programokon, 
rendezvényeken vesznek részt, együtt 
énekelnek, játszanak; nyaralnak. Az
tán páratlan években a kecskemétiek

utaznak szerteszét Európába, viszo
nozzák a látogatást. Mindig, minden 
gyereket magánlakásokba szállásol
nak el. Az egyik kecskeméti vendég
látó család, ahol épp két szlovák gye
rek lakott, meséli: a gyerekek végig 
szorongták-félték a hetet, csak akkor 
voltak nyugodtak, ha társaikkal lehet
tek, a magyar családnál még ételt sem 
fogadtak el. Ha a román-magyar el
lentétek a történelem viharain, tragi
kus konfliktusain alapulnak (ahol 
persze mindkét nemzet fiai vétkeztek 
a másikkal szemben) úgy az I. világ
háborúig békés, barátságos szlovák
magyar együttélés miatt nem csak a 
„Nagy Morva Birodalmat", de a szlo
vák-m agyar ellentéteket is utólag 
„kellett" megkonstruálni.

Az erdélyi románok többnyire ked
vesek, udvariasak a m agyarokkal 
szemben. Egy Királyhágón túlról át
jö tt író szerint: Rom ániában van 
absztrakt magyar, és konkrét magyar. 
Az absztrakt magyar, aki egy évezre
den át elnyomta a románt, s most 
visszaköveteli Erdélyt. Az absztrakt 
magyar: fantommagyar; az ősellen
ség. De a járdán szembejövő ember, a 
szomszéd, az osztálytárs, az útitárs a 
vonaton: ő a konkrét magyar, akihez 
kedvesek, akivel figyelm esek va
gyunk, akinek etnikai másságát is ta
pintattal kezeljük. (Erdélyi magyarok 
szerint a munkatársi viszony az átme
net. Az amúgy mindenütt, minden 
munkahelyen létező konfliktusokból 
pillanatok alatt magyarok és románok 
ellentéte, a vitapartnerből vagy ellen
félből (nemzeti) ellenség lesz. A je 
lenség a magyar történelemből sem 
ismeretlen: gondoljunk a zsidó, rit
kábban a német kisebbséggel való 
együttélésre...)

A Felvidéken nincs absztrakt ma
gyar és konkrét magyar. Egy 1993-as 
felmérés szerint Észak-Szlovákiában 
a lakosság kétharmada, Dél-Szlová
kiában az egyharmada helyeselné, ha 
a magyarokat kitelepítenék az or
szágból. (Bár jogos a felháborodá
sunk, ugyanakkor kicsit farizeus is. 
Félő, hazánkban a polgárok ugyanek
kora hányada helyeselné a romák ki
telepítését. Hiába, mennyivel köny- 
nyebb az egyszerű és gonosz, meny
nyivel nehezebb a humánus, de ösz- 
szetett gondolat, a demokratikus, de 
fáradságos cselekvés!)

A piac, az üzleti érdek olykor 
gyógyszere lehet a nacionalista őrü
letnek. A taxis, a virágárus, a csapos 
gyakorta m indkét nyelvet beszéli, 
akár magyar, akár román. Nem az 
EU-konform ideál miatt. Hanem mert 
ez az érdeke. De a piac sem segít 
mindig. Kisváros a szlovák-magyar 
határ túloldalán. Népességének fele 
magyar, fele szlovák. A kisvárosban 
megforduló csekély számú külföldi 
99 százaléka magyar. Mindazonáltal 
az étteremben csak egynyelvű az ét
lap. Pedig nem Uniós elvárások: az 
üzleti érdek kívánná a kétnyelvűsé
get. Eszembe ju t a kecskeméti ABC 
áruház, amely az egykori „lengyel 
piachoz" volt közel. Az ajtóra lengye
lül is kiírták, amit magyarul: bejárat, 
kijárat, nyitva tartás. Az üzletben sok 
lengyel fordult meg - ennyi az egész. 
Egy nemzetközi vonat közlekedik 
Losonctól Budapestig. A vonaton ki
zárólag szlovákok és magyarok utaz
nak. Mindenütt ötnyelvű felirat: né
met, orosz, olasz, talán angol. És per
sze szlovák. Magyar még véletlenül 
se. Ha valaki egy olaszt lát Losoncról

Hatvanba vonattal utazni, szóljon.
Magyart, mint idegen nyelvet, ha 

nem is sokan, de legalább hébe-hóba, 
két országban tanulnak: Finnország
ban és Szlovákiában. Viszont aligha
nem Szlovákia a világ egyetlen orszá
ga, ahol etnikai alapon nem szolgál
ják  ki a vevőt. No jó, ne túlozzunk. 
Nem tudom, vajon a tuszi eladó ki
szolgálja-e a hutu vevőt. Nem tudom, 
vajon a Gázai övezetben élő arab ke
reskedő kiszolgálja-e a zsidó vásár
lót. De azt hiszem, Európában telje
sen elképzelhetetlen, hogy egy vevő 
ne kapja meg, amit kér, csak mert 
anyanyelvén szólalt meg. 
Freiburgban élő magyar böngészge
tett a könyvek között egy felvidéki 
antikváriumban. Kiválasztott néhány 
magyar nyelvű kötetet, ám amikor fi
zetni akart, az eladó megtagadta a ki
szolgálást. Lett aztán meglepetés, ga
zsulálás és hajbókolás, mikor a vevő 
elővette útlevelét, megmutatta, majd 
kifogástalan németséggel kérte a fő
nököt. Vajon, ha nem szolgálnak ki 
egy antikváriumban magyar vevőt, 
akkor ugyan kinek tartogatják a ma
gyar nyelvű állományt? Vagy annyi 
lenne az egész, hogy a magyar vevő 
beszéljen szlovákul, avagy bármilyen 
nyelven, csak ne magyarul, “s akkor 
m egkapja? A diszkrim ináció nem 
egyedi eset. A német útlevél az egye
di.

Szóval, a nacionalista kicsinyessé
ge. Miért nem elég, hogy az államal
kotó, többségi nemzeté a kormány, a 
parlament, a rendőrség, a katonaság, 
a hivatalos nyelv, felülreprezentáltan 
is az oktatás, a karrier lehetősége, a 
többségi lét minden előnye? Miért 
nem elég mindez? Miért kell még 
mellé zászló a Petőfí-emléktábla elé, 
Romulus és Remus, egynyelvű étlap, 
és a többi? Miért nem elég, hogy 
megnyerték a nagy történelmi mérkő
zést, miért kell még emellé lefesteni a 
helységnévtáblán a magyar feliratot? 
Mitől a nacionalista hihetetlen kicsi
nyessége? (És vajon a magyar nacio
nalizmus szebb, nagyvonalúbb? Hi
hetjük komolyan, csak a másoké bor
zalmas?)

Képzeljünk el egy erdélyi kisvárost. 
A városlakók harmada magyar. Kö
rülpillant a város főterén a többségi 
nemzet fia. Mit lát? Egy katolikus 
vagy református templomot, amely 
kétszáz éves, ám altemploma ötszáz. 
Egy szobrot, melyet a XIX. század
ban magyarok állítottak. Középisko
lát, amely talán százhúsz, talán két
száz éves. Tanácsházát, melyet száz
harm inc éve m agyarok építettek. 
Egykori magyar polgárházakat. És fni 
a román? A lakótelep. Az üveg-acél 
irodaház. Vajon milyen érzés lehet az 
átlag szlovák számára tudni, hogy fő
városa háromszáz évig egy másik or
szág fővárosa volt, s a maradék hét
száz esztendőben is ama másik állam 
vidéki városa? Egyáltalán, van más 
példa arra, hogy egy állam a saját fő
városát elvette egy másik nemzettől?

ízlelgette-e már a kedves olvasó te
lepüléseink szépséges nevét? Nem 
Budapestről, Debrecenről, Szegedről 
lenne szó: ezeket m indennaposán 
halljuk, elkoptattuk. De a falvak, kis
városok! T ibolddaróc. A ndornak- 
tálya. Zselyk. Szentm ártonkáta. 
G ernyeszeg. R épáshuta. Egyhá- 
zasdengeleg. Ugye, micsoda ritmus, 
dallam, szépség rejlik ezekben a ne
vekben? Meglehet, fogalmunk sincs, 
mit jelent a „káta" vagy a „gemye"

avagy a „zselyk" szó, de mégis tud
juk, még inkább érezzük, ezek ma
gyar szavak. M agyar ízük-zamatuk 
hozzátartozik otthonosság-érzetünk
höz. Ne legyenek kétségeink: havas- 
alföldi, moldvai, dobrudzsai román 
falvak neve épp ilyen kedvesen,.szé
pen, megnyugtatóan cseng román fü
lekben, lelkekben.

No de mi van akkor, amikor a név is 
kölcsönzött, lopott, tessék-lássék ro- 
m ánosított? Ha N agyszalontát 
Salontának, Kozmatélkét Cosmának, 
Nagysármást Sarmasnak, Dest Dej- 
nek, Marosludast Ludusnak igazítjuk 
át, megadja-e vajon az erdélyi román 
számára az otthonosság érzését ez is?

A román, a szlovák átlagember ki
sebbrendűségi érzését kompenzálja, 
biztonságérzetét, önigazolását szol
gálja a sok hétköznapi erődemonstrá
ció, a szobrok, épületek, feliratok el
leni hadviselés, a kisebbségeket sújtó 
apró, mindennapos megaláztatás. A 
magyarázat azonban nem mentség. 
Elfogadná-e az ír, az indiai a brit ma
gyarázatát: tetszik tudni, nekünk ak
kor és ott a birodalom érdekében lö
vetni kellett? M eggyőzhetné-e a fran
ciát a német, mondjuk, a korszellem
re hivatkozva? Vagy akár szomszéda
inkat meg lehetne-e győzni azzal, 
hogy egykori elnyomatásuk, mond
juk, a Bánffy-kormány idején (amely 
elnyomatást persze össze se lehet ha
sonlítani az 1930-as, 1940-es évek 
vagy akár az 1980-as évtized magyar- 
ellenes szlovák, román zsarnokságá
val) egyszóval, hogy tetszik tudni, az 
akkori magyar elnyomó politikát a vi
lágszerte tapasztalható nacionalista 
hullámmal, az akkori magyar nemes
ség anyagi-vagyoni helyzetének meg
rendülésével lehet indokolni?

Attól, hogy elemezzük, megmagya
rázzuk, megpróbáljuk megérteni, a 
gazemberség még gazemberség ma
rad.

A rendőr, bíró, ügyész előtt mindig 
a kisebbséginek kell védekeznie, ma
gyarázkodnia. A nemzetközi közvéle
mény, a demokratikus világsajtó, a 
humanista értelmiség előtt mindig a 
többségnek.

Megnyertem a pert. A bíró kimond
ta, enyém a telek, a ház. Az ítélet jog 
erős, fellebbezésnek helye nincs. Be- 
rendezkedek. Kerti törpét a száz
húszéves diófa alá, kakukkos órát a 
bidermeier komód fölé. Lecsavaroz
tam a bejárati ajtóról a régi réz név
táblát, ott helyette az enyém (egyelő
re vas, most többre nem telik). Új ta
pétát a régi festés helyett. Hátradőlök 
a fotelben, kinyújtom lábaim, elter- 
peszkedek. Félig tán elszenderedek, 
rosszat álmodom, felriadok. Én Isten 
bizony kivágom azt a rohadt diófát! 
Ezt a kurva komódot meg széthasí
tom, gyújtóst vágok belőle! Csak hát 
olyan szép az a fiókos szekrény. Ez 
az, nem is komódnak fogom nevezni. 
Fiókos szekrénynek. Na még egy 
cujká^t, de tényleg ez lesz az utolsó. 
Szépen megcsinálták ezek a házukat! 
Azazhogy, a házamat. Ami mindig is 
az enyém volt. Csak nehogy megint 
azt álmodjam, mint a múltkor! M e
gyek a folyosón, a bíróság folyosó
ján, s odaszól a bíró: maga is jobban 
járt volna, Ungurescu úr, ha csak a 
telek felét kéri! Meglátja,, sok ba
ja lesz még vele.



Sikertelen diplomáciai próbálkozások
a Bánk bán moszkvai bemutatásáért

*

Betekintés az egykor szigorúan titkos iratokba

Kacsok Pongrácnak Kecskeméten nem
csak Bartók Béla első, 1912. február else
jei koncertjének hangulati előkészítése kö
szönhető, hanem a nemzeti operánk, a 
Bánk bán jelentőségének minden koráb
binál alaposabb érzékeltetése is. „A művé
szi nagyság értékelése csak az által lesz 
teljessé, ha nemcsak az alkotókat, nem
csak a műveket, hanem azoknak a korra, 
a kor egész kultúrájára való hatását is f i
gyelembe vesszük", - hangoztatta Erkel 
Ferenc születésének századik évfordulója 
tiszteletére, a Katona József Kör rendezé
sében tartott ünnepségen.

Kacsok előadása a Katona Jó zse f Kör 1905- 
1912 kettős évkönyvének 86-88. oldalán olvasható

„A Bánk bán művészi fordítása már folyik"

Az úgynevezett haladó kulturális értékeink javának 
moszkvai, leningrádi bemutatását szorgalmazó ma
gyar politikusok, külügyesek természetesen az elsők 
között hívták föl az illetékes szovjet hatóságok, veze
tők figyelmét nemzeti operánkra. Mielőbbi bemuta
tását a fontos, bizalmas diplomáciai ügyek közé so
rolták. 1952. márciusában az időszerű ügyek megbe
szélésére Moszkvába küldött magyar művészdelegá
ció vezetője eredménytelenül javasolta a Bánk bán 
bemutatását. Nemzetközi kulturális kapcsolataink il
letékesei annyira fontosnak érezték az ügyet, hogy 
erről maga a nagykövet számolt be a külügyminisz
tériumnak.

A Szovjetunió Művészeti Bizottságának helyettes 
elnökével találkozó Új falusi József, a magyar mű
vészdelegáció vezetője hiába remélte nemzeti ope
ránk hamari bem utatását. „Közölte még Tver- 
dohlehov, hogy a Bánk bán művészi fordítása már 
folyik, és jövőre valamelyik színháznak javasolni 
fogják előadásra. A szövegkönyvet túlságosan ko
mornak találják, sok benne a gyilkosság, a megőrülés 
- de a zenéje nagyon szép.“ Valaki ráírta tintával: 
sürgős!

(M agyar Országos Levéltár, XIX. -J  - 1 - k  - Szu. - 
IV. 751/3 - o3702 -1992. (21. d)

A kulturális hivatalnokok továbbra is szorgalmaz
ták a magyar opera moszkvai bemutatását.

„Jelentem, hogy Maráz és Fehémé elvtársak a cseh
szlovák nagykövetség fogadásán hosszan elbeszél
gettek Martinov zenetörténésszel. Martinov elvtárs 
nagyon kérte az új Kodály emlékalbumot. Elmondta, 
hogy most behatóan foglalkozik Kodály műveivel, 
anyaggal aránylag jól el van látva, de erre a könyvre 
nagy szüksége lenne még. Helyesnek tartaná, ha a 
könyvet megküldenénk a Zeneszerzők Szövetségé
nek és a Konzervatóriumnak is.

[... ] A beszélgetés során Martinov elvtárs sokat be
szélt a Bánk bánról. Nagy elismeréssel beszélt az 
operáról, amelyet Budapesten látott. Valószínűnek 
tartja, hogy a cseh és lengyel operák bemutatása után 
most már sor fog kerülni magyar opera bemutatására 
is, akkor természetesen a Bánk bánt kell bemutatni. 
Kérem Martinov elvtárs fenti kérését támogatni."

Az éber moszkvai ügydöntők nyilván ráéreztek a 
magyar opera minden zsarnokságot elutasító üzene
teire és emiatt halogatták Erkel művének fővárosi 
premierjét. Novoszibirszkben azonban színre kerül
hetett nemzeti operánk. Hazánk hivatalosan képvi
seltette magát a szibériai bemutatón.

„Katona nem volt forradalmár"

Előadásával Moszkvába is ellátogatott a novoszi- 
birszki társulat. A magyar nagykövetség érzékelhető 
megkönnyebbüléssel tudatta a vendégjáték sikerét.

A külügyminisztériumnak nagykövetségi tanácsos 
aláírással írt a magyar népköztársaság nagy-követsé
ge a Bánk bán moszkvai bemutatásáról tájékoztatást.

„tA Moszkvában vendégszereplő novoszibirszki

Opera- és Balettszínház július 2.-án és 3.-án, vala
mint július 10.-én és 19.-én a moszkvai Állami Aka
démiai Nagyszínházban nagy sikerrel mutatta be Er
kel Bánk bán c. operáját. A moszkvai közönség lel
kes érdeklődéssel fogadta a klasszikus magyar ope
rát. Tyihomirov elvtárs, a novoszibirszki operaház 
főrendezője említette, hogy Novoszibirszkben a 
Bánk bánt több mint harmincszor mutatták be telt 
színház előtt. Moszkvában is nagy érdeklődésre szá
mítunk, ezért a Bánk bánt repertoárunkon szereplő 
minden operánál többször szándékozunk bemutatni, 
mondotta Tyihomirov elvtárs még a bemutató előtt. 
A Bánk bán második, harmadik és negyedik előadá
sa napján a pénztárnál már nem lehetett jegyet 
kapni..[ . . . ] .

Tudomásunk van arról, hogy a Bánk bán utolsó je 
lenetének az eredetitől eltérő megoldása otthoni kul
turális körökben elégedetlenséget keltett. Erről a vál
toztatásról korábban már jelentettünk: [...] 'Hatásos 
az előadás utolsó jelenete, amelyet a színház a ná
lunk megszokottól némileg eltérően oldott meg. A 
rendezés hűen követi itt is az előírásokat az opera be
fejezéséig, amikor a Bánk bán a fájdalomtól meg
semmisülve borul Melinda holttestére. Az opera 
azonban itt nem ér véget. A kórus megismétli annak 
az áriának négy sorát, amellyel az első felvonásban 
Petur bán az idegen elnyomók ellen harcba hívja a 
békétleneket. A kórusnak ez a felemelő záróéneke 
mintegy a népnek a válasza Bánk azon szavaira: Ár
pád és Bor nemzetsége között, a király és a bán kö
zött csak az ország bíráskodhat. A nép bíráskodik és 
az ítélet: harcba szólítás az idegen elnyomás ellen, a 
haza szabadságáért.'

A változtatás nem nagy, de a kis változtatás által is 
a hangsúly az otthoni előadásokhoz hasonlítva más 
részletekre tevődött át. Bánk bán lojális hangulata 
így teljesen eltűnt. Bánk bán a nemzeti forradalom 
hőse lesz. Híve lett egy olyan nemesi forradalomnak, 
amellyel Katona Bánk bánja nem érthet egyet.

A rendező tévedése Katona ismeretének hiányából 
fakad. [...]. Véleményem szerint ez tévedés, mert 
Katona nem volt forradalmár a Bánk bán írásakor, 
sőt sem előbb, sem utóbb nem lelkesedett a forrada
lomért. Szükségesnek tartom megjegyezni azonban, 
hogy a Bánk bán novoszibirszki bemutatásánál nem 
az a döntő, hogy az otthoni előadásoktól kissé eltérő 
rendezésben mutatták be, hanem az, hogy bemutat
ták. Az előadás nagyszerű. Meggyőződésem, hogy a 
szovjet közönségnek ilyen befejezéssel jobban 
tetszik."

„A Nagyszínház ötéves tervében sem szerepel"

A Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövet
ségének 236/szigorúan titkos/1956.jelzetű, 1956. 
május 18-án kelt, a Külügyminisztériumnak küldött 
jelentéséből kitűnően, hazulról továbbra is sürgethet
ték a Bánk bán moszkvai befogadását.

„Az elmúlt év folyamán szovjet elvtársakkal való 
beszélgetés közben gyakran szóba jött Bánk bán ’c. 
operánk bemutatása Moszkvában. Különösen előtér
be kerül ez a kérdés a múlt nyári novoszibirszki Ope
raház moszkvai vendégszereplése után. [...]

Azóta majdnem tíz hónap telt el, de a Bánk bán be
mutatása kérdésében semmi előrehaladás nem ta
pasztalható, sőt ellenkezőleg, nemcsak a jövő évben 
nem kerül erre sor, de értesülésünk szerint a Nagy
színház ötéves tervében sem szerepel a mi Bánk 
bánunk. [ ...]“

A Külügyminisztérium itthoni belpolitikai érdekek
re is hivatkozva kérte a premier sürgetését, már-már 
követelte az ígéret teljesítését. 1956 nyarán különbö
ző vitafórumokon fölerősödtek a magyar-szovjet 
kulturális kapcsolatokban egyenjogúságot, kölcsö
nös méltányosságot követelő hangok.

M agyar Népköztársaság Nagykövetsége, M oszkva 
1956. máj. 18. 236/ szig  titk. 1956. K észült 3 p é l
dányban.

„Itthoni művészi körökben rossz néven veszik"

Erkel „Bánk bán" című operájának bemutatása a 
moszkvai Nagyszínházban régóta húzódó ügy. A to
vábbiakban, 1956 forrósodó nyarán Maráz László 
tanácsos tudatta, hogy már megelégednének azzal is, 
ha a Nagyszínház helyett annak filiáléjában (Puskin 
utca) mutatnák be az operát. „Szíveskedjék ismétel
ten felhívni illetékes szovjet elvtársak figyelmét arra, 
hogy itthoni művészi körökben rossz néven veszik a 
bemutató elhallgatását."

Heltai Nándor

15. évadját kezdte meg 
az Ars Nova Énekegyüttes

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése Au
gusztus 20. alkalmából Művészeti díjat 
adományozott a kórusnak, mely büsz
ke arra, hogy a sok nemzetközi elisme
rés mellett „hazai pályán" is felfigyel
tek tevékenységére. Kecskeméten leg
utóbb a Zenei Világnap tiszteletére 
szervezett hangversenyen gyönyörű 
Brahms kórusokat adtak elő, két kivá
ló hangszeres művész (Rohmann Im
re- zongora, Maczák János- klarinét) 
társaságában. Ekkor érdeklődtünk dr. 
Kiss Katalin karnagynál az együttes ez 
évi munkájáról.

A 2004. évi programunk bővelkedett 
olyan kihívásokkal, amelyek más művé
szeti ágak jeles képviselőinek társaságá
ban zajlottak: művészeti életünk kiváló 
színészei, költői, filmrendezői, zenemű
vészei között. Hangversenyek a Buda
pesti Nemzeti Színházban, a Nemzeti 
Galériában, az Uránia Nemzeti Filmszín
házban, a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 
Ez különösen nagy szakmai felelősséget 
rótt ránk. Folytattuk azt a hagyományun
kat, miszerint kortárs zeneszerzőink ke
rek születésnapi évfordulóira ünnepi 
hangverseny formájában emlékezünk. 
Ilyen volt az 50 éves Csemiczky Miklós 
zeneszerzőt köszöntő hangversenyünk.

Volt-e mostanában kórusversenyen 
az együttes?

Néhány éves kihagyás után újra elin
dultunk egy nemzetközi kórusversenyen, 
most Svédországba mentünk a kortárs 
kórusművészet fellegvárába. A rendkívül 
magas színvonalban újra megálltuk a he
lyünket. Kategóriánkban (énekegyüttes) 
1. díjat kaptunk. (1997 óta nem tört meg 
az a sorozat, miszerint kategóriánkban 
nincs jobb a nemzetközi versenyek részt
vevői között!) A verseny győzelem után 
még nagyobb lendülettel vetettük bele 
magunkat a munkába.

A nyári hónapok is munkával teltek?
Nyáron a legnevesebb magyar zenei 

fesztiválok vendégei voltunk: 
Balatonföldvári K ortárszenei Napok,

Szombathelyi Bartók Fesztivál, Nyírbá
tori Zenei Fesztivál. Az első kettőn 
Vidovszky László Nárcisz és Echo című 
operáját - a szerző külön kérésére - mi 
énekeltük a szerző születésének 60. év
fordulója alkalmából. A Nyírbátori Zenei 
Fesztiválon pedig a záró hangversenyen 
énekeltük Schubert hatalmas Esz-dúr 
miséjét. Az együttes olyan összeszokott 
és felkészült, hogy néha még jelenlétem 
nélkül is vállalhatunk felkérést. Ilyenre 
több alkalommal is sor került a nyár fo
lyamán. Felvettünk egy teljes cd-anyagot 
Orbán György műveiből, amelynek ki
adására - reméljük - hamarosan sor kerül.

Hogyan indult a tizenötödik, tehát a 
jubileumi évad?

Az új évadunkat a Balaton felvidékén 
egy hétvégi tréninggel kezdtük, s a hang
versenyek sorát egy kedves nagyvázso
nyi templomban indítottuk el. A kórus- 
irodalom legszebb alkotásainak éneklé
sével szeretnénk ünnepelni. Először 
nagy elődök közül Brahms, Bach műve
it. Jubileumi alkalom ad különös lehető
séget Bartók Béla és Farkas Ferenc zené
jének előadására 2005-ben. S természe
tesen nem leszünk hűtlenek azon hagyo
mányunkhoz sem, amely kortársaink 
műveinek bemutatását jelenti.

A közeljövő tervei?
Novemberben a zeneirodalom egy, a 

Brahms-éhoz hasonlóan szépséges alko
tását szólaltatjuk meg: Bach: Jesu meine 
Freude az Evangélikus templom csodála
tos atmoszférájában. Az a megtiszteltetés 
ért bennünket, hogy a 20. Kecskeméti 
Tavaszi Fesztivál nyitó hangversenyét mi 
adhatjuk a Katona József Színházban. A 
jubileumi hangulat (20. fesztivál, 15 éves 
Ars Nova, 60 éve halt meg Bartók, 100 
éve született Farkas Ferenc) igazi ünnepi 
műsort kíván. Ennek megszerkesztésén 
dolgozom most. Tavasszal franciaországi 
turnéra megyünk, s talán benevezünk 
egy nemzetközi versenyre is, hogy min
dig legyen külső kontroll, ami objektíven 
mutatja zenei állapotunkat.

há

Szilvia, a felvilágosult
A ki már utazott autóbusszal Kecske

métről Nagykőrösre, tudja, az út meg
lehetősen rövid a két város között..

Egy ilyen rövidke utazás során két 
leányka beszélgetéséből sikerült fe lv i
lágosodnom.

- Jó hely ez a Kőrös, - mondta „ a “ 
Szilvia, - meglásd Rózsa, nem bánod 
meg, hogy utánam jöttél. Tanulni nem 
kell sokat, de annyi a buli, hogy az kü
lön megéri...

Lassan felfogtam, hogy a leányzók 
egy általános iskola jártak, Szilvia egy 
évfolyammal előbb végzett, majd Ró
zsát is átcsábította N agykörösre  
„továbbtanulni“.

- Szombaton voltam dizsibe, - tűnő
dött Rózsa, - jó  volt, meg tudod, ott 
volt a Zsolti...

- Nem mondod!? A Zsolti! Jól felvit
te az Isten a dolgát, megkapta az öreg 
Ladát, most aztán villog...

- A Zsolti csíp engem! - szögezte le

Rózsa. - Hazavitt a Ladával. Nem  
akartam, hogy a bejáratig, tudod, 
anyámék linknek tartják, pedig igazán 
fáin...

- Ha neked tetszik, akkor mi a baj? - 
értetlenkedett Szilvia. Rózsa kicsit 
hallgatott, mintha azon gondolkozna, 
hogy mondja-e tovább, vagy se?

- Tudod, a Zsolti azt mondta, a jövő  
szombatig döntsem el, járok-e vele. 
M ert ha nem, akkor...

- Szóval le akar veled feküdni? - bök
te ki a lényeget Szilvia.

- Aha! En meg félek...m i lesz...
- M i lenne? Jegyezd meg, az elsőből 

soha nem lesz teherbeesés. Soha! Ér
ted?

A busz ekkor ért be Kecskemétre.
Én meg azóta is el-elgondolkodom, 

ha eszembe ju t  a két lányka. A z ilyen 
felvilágosodott ifjú hölgyeket éri rend
szerint az első nagy meglepetés...

-s-



Akikre senki 
nem emlékezik

Szinte minden iskolás gyermek ismeri nemze
ti gyászünnepünk mártír, Kazinczy ezredessel 
és Lenkey tábornokkal inkább 15 főre  tehető 
aradi vértanúinak nevét. Talán azt is tudják, 
hogy Haynau aradi, pesti, szebeni hadbírósá
gai 110 végrehajtott halálos ítéletet hoztak Is
meretes az is, hogy 1848-49 ötven-hatvanezer 
főnyire tehető embervesztesége mintegy fe le  el
esett honvéd volt, azonban azt kevesen tudják, 
hogy e szám. másik fe le  ártatlan civilként terro- 
risztikus események következtében vesztette 
életét.

1848 véres őszén a fellázított nemzetiségek a 
magyar- és világszabadság eszméit meghirdető 
forradalmunkkal szemben a Habsburgok ol
dalára álltak. Csak a zsidók, örmények, bánáti 
svábok és az itteni románok (a szerbekkel való 
konfliktus miatt), valamint a szlovákság egy 
része állt a magyarság mellé.

A nemzetiségek autonómiaigényét elutasító 
Batthyány-kormány ellen 1848júliusától szerb 
lázadás robbant ki a Délvidéken. Ez már akkor 
előrelátható volt, mikor áprilisban Pozsonyban 
Kossuth és Stratimirovic szerb vezér úgy váltak 
el, hogy a kard fo g  köztük dönteni. A 
Pancsován államhatalmi szervet (odbor) létre
hozó szerbek a Száván túlról jövő  önkénteseik
kel ostrom alá vették Péterváradot, a Bácska és 
Bánát több pontján erődített táborokat hoztak 
létre. Közben megrohanták a magyar, sváb, ro
mán településeket és kegyetlenül leszámoltak a 
civil lakossággal: nőkkel gyermekekkel is. A 
mintegy ötezer civil áldozatot követelő atrocitá
sok legszörnyűbb esem ényei Zentán, 
Bácsföldváron, a román Szentmihályon és a 
Herczeg Ferenc által regényben is leirt módon 
a sváb Fehértemplomban történtek. E  népir
tásnak csak a szerbek által „nagy renegátként“ 
emlegetett Damjanich János, majd Perczel 
M ór győzelm ei vetettek véget. Johannes 
Weidenheim bácskai származású német író 
ezen eseményekben látja az 1944-es 40 000 ál
dozatot követelő magyar-és svábellenes atroci
tások előképét.

Sokkal borzalmasabb események történtek 
Dél-Erdélyben, ahol a magyarságot szórvány
lakosságnak tekinthetjük. 1848 őszén a szá
szok és a románok a magyarság ellen fordul
tak. Bár az október 16-i agyagfalvi székely 
gyűlés felszólította őket, hogy hajoljanak meg 
a „két magyar hazát egyesítő, a király által 
szentesített törvény elött“, semmi együttműkö
dési szándékot nem tanúsítottak. A szászok ré
g i feudális kori autonómiájukért léptek fe l  kü
lönösebb, civilek ellen irányuló erőszak nélkül, 
a románok azonban páratlan kegyetlenséggel 
támadtak rá a szórványmagyarság települései
re, nem kímélték a nőket, gyermekeket sem. 
Október 23-án a marosszéki nemzetőr dandár 
Lázár Dénes őrnagy parancsnoksága alatt 
szétverte Radnónál Flórian Micas prefekt tá
borát, a román felkelők másik csoportja az 
Erchegységben levő bányavárost Zalatnát tá
madta meg Avram Jancu és Axente-Sever veze
tésével és a magát megadó és elvonuló 645 la
kosát gyilkolta le a preszákai mezőn. A Kőrös
bányáról hazafelé tartó Bárdy családra is rá
törtek 19 fő t meggyilkoltak. Hasonló sorsra ju 
tott Krakkó, Sárd, Magyarigen, Hegyalja és 
több település magyar lakossága.

Kisenyeden egy udvarházba menekült mint
egy 200 magyart háromnapos ellenállás után 
m észároltak le. B ár október végén a 
szászrégeni, majd a vajdaszentiváni ütközetben 
a székelyek győztek, Marosvásárhelynél no
vember 5-én, mivel tüzérséggel nem rendelkez
tek vereséget szenvedtek a császári erőktől. 
Térvesztésük miatt Dél-Erdélyben, Bem 1849 
tavaszi győzelméig elszabadult a pokol. Tragi
kus sorsra ju to tt 1849januárjában a kollégiu
máról híres Nagyenyed magyar lakossága 
1849 májusában pedig Hatvány Imre szabad- 
csapata sikertelen akciója után Abrudbánya 
szinte egész magyarsága odaveszett. Ezen atro
citások összlétszámát 15 000f ő  körülire tehet
jük. M ég nem is számítjuk ide a Vasvári Pál ve
zette, bekerített és legyilkolt Rákóczi szabad- 
csapatot, a megölt, vagy a Vízaknánál a sóbá
nyába dobált sebesült hadifoglyokat. E  ke
gyetlen eseményekről részleteiben is lehet ol
vasni Cseres Tibortól, Hermann Róberttól 
vagy a Tolnai-világtörténetben.

Ezen áldozatok emléke nem arra szolgál, 
hogy gyűlöletet szítsunk, hanem a történelem
ből fakadó tanulságok levonására. Megítélé
sem szerint az október 6-i megemlékezéseken 
rájuk is utalni, emlékezni kellene. Ma, amikor 
a történelem kikerülhetetlen sodra az Európai 
Unió, a múlt feloldására, tanulságai levonásá
ra rendkívül nagy szükség lenne. Ebből kell, 
hogy fakadjon majd minden kisebbség teljes 
kulturális történeti önmeghatározása és a tel
je s  körű személyes, kulturális, politikai terüle
ti autonómia. K. J.

TÖPRENGÉSEK
Nézem a televíziót. Látom, hallom a politi

kusok, a szociológusok, pedagógusok és 
mások beszédeit, vitáit társadalmunk jele
néről és jövőjéről, az utánunk felnövekvő 
nemzedékről, sorsunk, sorsuk várható ala
kulásáról, az emberi életek, életalakulások 
milyenségéről és minőségéről. És sokszor 
megdöbbent, elszomorít amit olvasok, lá
tok, hallok és tapasztalok ezekkel kapcso

latban. Sajnálatos, hogy látványosan lazulnak a családi kötelékek, hogy nagyon sok az elbizonytalanodó, 
helyét nem találó, csellengő, tévelygő, rossz útra tévedő fiatal, riaszt, hogy sok a válás, a korai halál, és hogy 
fordított arányban alakul, változik a a születések és elhalálozások száma. A technikai civilizáció szédüle
tes irama és a gyorsuló idő által, meg a szinte áttekinthetetlen életváltozások következtében a komfortos 
lakások egyre inkább átmeneti szállásokká lesznek, a régebbi derűnek és meghitt nyugalomnak alig lesz 
hely bennük.

Miközben a ránk zúduló információ-özönben és a reklámok sokaságának össztüzében halványulnak a 
régi szokások, fokozatosan elhalnak az egykor életet szépítő hagyományok, az emberek sokasága gyakran 
árvának érzi magát, nem talál igazi helyet magának a zaklatottságban. Ez is oka a céltalanság és kiútta
lanság felerősödésének, melynek - sajnos - egyre gyakrabban tragédia lesz a vége. Úgy tűnik, hogy az egy
házak áldásos igyekezete, és a különféle szervezetek, intézmények jótékony tevékenysége együttesen sem 
elegendő már a családok többségének összetartására, kötelékek erősítésére. És az is eléggé világossá vált 
már napjainkra, hogy a családok önfenntartó igyekezete is kevés a változtatásra. Mert a díszkózó, 
„bulizó44 vagy csellengő unoka, az internetező és reklámot faló, tán éppenséggel munka után szaladgáló 
szülő, valamint a távoli magányában emlékeiből élő nagyszülő együttesen sem lenne képes már a változ
tatásra. Nem csupán néhány, de száz oka magyarázata van annak a sajnálatos ténynek, hogy 
technikalizált, mesterségesen felgyorsított és globalizált világunk, mondjuk ki - családellenes lett.

Amíg ezeken a nem éppen kedvcsináló dolgokon töprengek, felvillan bennem egy időben közeli, szívem
nek kedves emlék. A feleségemmel együtt meghívást kaptunk egy családi összejövetelre. Nagy meglepődé
sünkre a Kecskemét környéki takaros ház három tágas szobájában csaknem negyvenen ültek terített asz
taloknál, miközben hat-nyolc családtag gondoskodott róla, hogy ne maradjanak üresen az asztalok és a 
gyomrok. Az ételek és italok látványa és terjengő illata is szépítette az együttlétet, meg az ismerkedés, az 
új találkozás öröme, a tréfálkozás, mesélés, a jóleső közös emlékezés, és persze a hangulatos zene is.

A népes és eleven, életrevaló család együttléte a vártnál is jobban sikerült. Az újra és újra elölről kezdő
dő bőséges és változatos vacsora világos reggel ért véget. Olyan volt az egész, mint egy valóságos, régimó
di lakodalom. A száz éve felé közeledő, jó egészségnek örvendő ünnepelt jókedve és boldogsága határtalan 
volt, miközben én azt gondoltam, hogy sok-sok ilyen család kellene ennek a jobb sorsra érdemes hazának.

Végezetül ide kívánkozik egy megjegyzés: az eseménynek nem volt reklámja, hírverése, s utólag is lema
radt az újságok címlapjáról és a képernyőről. Talán éppen ezért volt ennyire természetes, meghitt és mély
ségesen emberi minden. A nagymamák és nagypapák, a szülők, gyerekek, menyek és vők, az unokák' és 
dédunokák, valamint a a sógorok, sógornők, nagynénik és nagybácsik igazi örömére. Azóta jött a jó hír, 
hogy a „nagycsaládi44 összejövetelt évente megismétlik. íme, hát így is lehet.

Varga Mihály

Beiktatás
Szabó Gábor, a Bács-Kis- 

kunsági Református Egyház
megye esperese iktatta be So
mogyi Pétért, a Kecskeméti 
Református Egyházközség  
lelkipásztorát a református 
templomban tartott istentisz
teleten A beiktatáson igehir
detéssel szolgált dr. Szabó 
István, a Dunamelléki Refor
mátus Egyházkerület püspö
ke.

Kiskapu a 
művészethez

Szeptember 26-án újabb kiállításon 
mutatkozott be a Kecskeméti Fiatal 
Alkotók Klubja a Kecskeméti Evan
gélikus Gyülekezet ifjúsági termében 
a vasárnapi istentisztelet után.

Kis János lelkész köszöntőjében ki
emelte: a képi megjelenítés, a művé
szet Isten ajándéka, az Ő dicsőségére 
élhetünk e lehetőséggel. Ezt követően 
Papp Ferenc irodalmi összeállítással 
nyitotta meg a kiállítást. A gyülekezet 
és a jelentős számú külső érdeklődő 
megcsodálhatta Márki Nóra Jázmin 
lebilincselő finom ecsetvonásokkal ki
dolgozott vallási témájú képeit, Szalay 
Sándor mély hitet tükröző kissé exp
resszív képeit, részletesen kidolgozott' 
szobrait, Kabáci József tájképeit.

Az alkotókor két tagja ismételten je
lentkezett: Varga Mihály eredeti, meg
ragadó szín- és formavilágú képei el
gondolkodtatóak, Varga Erika érdekes 
csendéletei, zsáner- és tájképei ígérete
sek. kj

Varró János végső hazatérése Marosvécsére
Az idén március 22-én Kecskeméten elhunyt Varró János író, iro

dalomtörténész, ix Kecskeméti Tanítóképző Főiskola címzetes főisko
lai tanára. Hamvait július 31-én, szülőhelyén, Marosvécsen helyezték 
örök nyugalomra. Amiért most adunk hírt erről, annak oka, hogy ily 
módon szeretnénk megemlékezni 1956. októberének anyaországi és 
legalább annyit szenvedett erdélyi igazi hőseiről, akik közé ő is tarto
zott. Végső útjára többtucatnyi még élő, volt börtöntársa, családja, 
barátai tisztelői és Kecskemétről volt tanítványa: Sípos Zsolt, munka
társa és barátja Abrahámné Kun Eszter, valamint Kerényi György, a 
Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület elnöke kísérték.

„A m ik o r úgy látszott, hogy R om ániában  is m eg in du l 
a dem okra tizá lódási fo lya m a t, B á n ya i L ászló  rek to
ru n k  fe lve te tte , hogy a H ázson gárd i tem etőben  a m a
g y a r  sírok  elhanyagoltak. U tasításkén t adta k i a tan
széknek, h ogy a neves m agyarok  sír ja it gondozzuk. Jó  
szokás szerin t a tan szék  a z  ú j fe la d a to k a t, s  legfia ta- 
labbakra  hárította. E loszto ttu k  m agu n k közö tt a m u n 
kát, nekem  a m agyar irodalom  képvise lő i k ö zü l S zen e i 
M o ln á r A lbert, M isztó tfa lu si K is M ik lós és D sida  Jen ő  
sírja  ju to tt.

M agyarországon  k itö rt a fo rrada lom . M i p e rsze  nem  
gon do ltu n k  arra, h ogy ezeknek  a sí
roknak a gon d o zá sá t e llen forradal
m i cselekedetnek  leh e t m a jd  m inősí
teni. N ovem ber 4 -ike után R om án i
ában m egkezdődtek  a le tartózta tá 
sok. M ik o r 1957-ben le tartózta tták  
D á vid  G yu lát (ő  a 19. szá za d  je le s  
iro d a lm á ra in a k  s ír já t g o n d o zta ) , 
engem  e lő lép te ttek  ad junktusnak, 
fo ly a m a to sa n  to vá b b  ta n íto tta m . 
1956. augusztus 26-án vára tlan u l 
le tartózta ttak , n yelvész ko llégám at 
is, és m in t k iderült, egy csom ó diá
k o t is. O lyanokat is, ak iket nem  is
m ertünk. P á l Lajost, a k ö rön d i szár
m a zá sú  f e s tő t  is, a k i a k é p ző 
m űvészeim  tanult, de  az én csopor
tom ba tették. A  tárgyaláson  ta lá l
koztam  olya  diákkal, ak i az én „el
len forrada lm i csopo rto m b a 44 került,
Íled ig  so h a  e le ie m b e n  nem

áttam ... “
(Részlet Varró János 

visszaem lékezéseiből.)



Ha uniós előírás lenne a jó  modor..
Általában két helyen szoktam vásá

rolni: valamelyik plázában vagy ki
sebb magánüzletben.

A szupermarketekben nem kell kö
szönni - nincs is kinek. Tolhatjuk a 
sokszor nyikorgó, félrehúzó kocsit, 
amit ott hagyhatunk a széles utakon, 
mert ugyan ki venne ki belőle bármit, 
amit maga is leemelhet a polcokról. A 
vásárlás tökéletesen személytelen, a 
pénztárnál jelent némi kellemetlensé
get a ki- és visszacsomagolás, viszont 
a havi nagybevásárlás így a legol
csóbb.

Más a helyzet az apró boltokban. Itt 
a vevő kapcsolatba kerül az eladóval, 
lehet kérdezősködni az áruról, vagy 
akár néhány szót váltani bármiről, 
esetleg csak egymásra mosolyogni 
Es bosszankodni is sokkal személye
sebben lehet

A múltkor a város egyik legforgal
masabb pontján lévő boltba tértem 
be. A pult mögött egy sovány nő pa-
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költ, egy eladó az előtérben traccsolt, 
előttem pedig egy férfi várakozott. Jól 
nevelt vevőkhöz illően, némán álldo
gáltunk, míg a férfi meg nem elégel
te, és kért négy zsömlét

- Várjon! - csattant a beszélgetésben 
megzavart eladó hangja - Mindjárt 
befejezem.

Am a férfi fellázadt:
- Nem várok! Vevő vagyok, maguk 

pedig eladó zsemlét árusítanak de 
nem adnak!

A traccsnak vége szakadt A fiatal 
nő dühösen beledobálta a zsömléket 
egy nejlonba és a férfi kezébe nyom
ta a visszajáróval együtt A győztes 
távozott, kimentem én is. A kis bolt 
utamba esik, de meggondolom, betér
jek-e máskor is hozzájuk? Pedig jó l 
felszerelt, biztosan megfelel az uniós 
előírásoknak is. Kíváncsi lennék, 
azok között fe l van-e sorolva a keres
kedői jó  modor.
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Jövőre
200 éves lenne 

Andersen
Jövő áprilisban lesz kétszáz éve, 

hogy a dániai Odenseben megszüle
tett Andersen, a világhírű meseíró. 
Az évforduló tiszteletére rendezett, 
az életét bemutató vándorkiállítás
nak a Békés Megyei Könyvtár után 
a kecskeméti Katona József Könyv
tár ad otthont októberben. Ezt kö
vetően a kiállítás Szegeden, Buda
pesten és Zágrábban lesz látható.

A Dán Kulturális Intézet és a Dán 
Kulturális Intézet Egyesülete az Ok

tatási Minisztérium támogatásával 
október 29-30-án oktatási konferen
ciát szervez, melynek célja, hogy be
mutassa Andersent és írói örökének 
felhasználási lehetőségeit a számí
tástechnikán alapuló oktatásban.

A dán meseíróról való megemléke
zésben részt vesz a Nemzetközi Ke
rámiastúdió is. Jövő év márciusá
ban három dán művész érkezik  
K ecskem étre, hogy „Andersen  
Európában44 címmel alkossanak. Az 
elkészült műveket a Dán Kulturális 
Intézet mutatja majd be a meseíró 
születése napján nyíló kiállítás kere
tében.

Az Andersen vándorkiállítást ok
tóber 19-én Erling Ostergaard, a 
Dán Kulturális Intézet igazgatója 
nyitja meg a megyei könyvtárban.

Kiadványsorozat a magyar őstörténetről
Gergely Ernő történész szerkesztői munkájával kiadványsorozat indul a ma

gyar őstörténetre vonatkozó legjelentősebb tanulmányok publikálására. A szer
kesztő e nehéz feladatot kiterjedt társadalmi munkássága mellett vállalta, hiszen 
az MSZDP országos elnökségi tagja, a Tóth László Társaság elnöke, az MVSZ 
megyei elnökségi tagja, lapszerkesztő. A kiadvány jegyzője a magyar őstörténet 
kiemelkedő kutatói: Zajti Ferenc, László Gyula, Henkey Gyula, Endrey Antal, 
Papp Gábor nyomdokain haládva, az általa közölt tanulmányok segítségével be
mutatja és igazolja népünk nagyrészt török-ázsiai eredetét, ezt nyelvészeti ép 
antropológiai érvekkel támasztja alá. (Zárójelben megjegyzendő, hogy talán 
meg kellene tartani a finnugor népekkel meglevő néhány vékony szálat. Ok sze
retik a magyarságot, a rokonság, ha igen csekély arányban, de igazolható.) A 
gondos, szakavatott munkával összeállított tanulmány sorozat érdeme, hogy se
gít eligazodni a magyar őstörténet bonyolult útvesztőiben. Kapható az Arany 
János utcai Scitia könyvesboltban. K. J.

A fogyatékkal élő gyermekekért

A Dömdödöm Alapítvány tartós köz
érdekű és közhasznú célra jö tt létre 
2004-ben. Legfőbb célkitűzésünk az 
értelmi fogyatékos gyermekek és csa
ládjuk társadalmi esélyegyenlőségé
nek és beilleszkedésének elősegítése, 
különös tekintettel a Bács-Kiskun 
M egyei Önkormányzat Kecskeméti 
Közoktatási, Szakszolgálati és Gyer
mekvédelmi Intézményének (Kecske
mét, Juhar u. 23) diákjaikra és csa
ládtagjaikra. Legfontosabb tevékeny
ségünk a képességfejlesztés (foglal
kozásokkal, terápiákkal), szabadidős 
és kulturális programok, kirándulá
sok, táborozás szervezése, valamint a 
családsegítés. Önként vállalt felada
tainkat hárman végezzük társadalmi 
munkában: Aczél Szabó Jánosné dr. 
Király Mónika igazgatóhelyettes mel
lett Nagy Ágnes és Süveges Éva szü
lők, akik mindketten tartósan beteg 
gyermeket nevelünk.

Amikor sérült gyermek születik, ez 
alapjaiban rendíti meg az egész csalá
dot. Ez a legrosszabb helyzet, amibe 
egy kis újszülött belekerülhet, hiszen 
betegsége élete végéig elkíséri, és e

mellett mindvégig segítő gondosko
dásra szorul. A gondozást nyújtó szü
lők legtöbbször magukra maradnak, és 
mint egyedülállók GYES-ből majd 
ápolási díjból tartják el családjukat. 
Ezért igen rövid idő alatt elszegényed
nek, a gyermek és a szülő is hátrányos 
helyzetűvé válik. Nekik szeretnénk el
sősorban segíteni, akiknek nincs kihez 
fordulniuk. Hogy az ő gyermekeik is 
m egkaphassák azokat a dolgokat, 
amikről otthon le kell mondaniuk na
gyon szerény életkörülményeik miatt.

Sok múlik azon, hogyan tudunk oda
figyelni ezekre a gyerekekre, mivel 
tudjuk jobbá és teljesebbé tenni az éle
tüket. Értelmi sérülésük miatt ki van
nak szolgáltatva környezetüknek, hi
szen nem tudják mindig reálisan meg
ítélni, ezért nem szabad engednünk, 
hogy kihasználják őket. Alakítsunk ki 
számukra jó  környezetet, ahol bizton
ságban, jól érezhetik magukat.

Minél nagyobb önállóságra neveljük 
őket, annál nagyobb sikerélményhez 
jutnak, és ez a hajtóerő viszi őket to
vább. Ezért fontos, hogy élményekben 
gazdag legyen körülöttük a világ.

Szeptember 28-án nagysikerű szín
házi előadást láthattak iskolánk gyer
mekei a budapesti Madách Színház 
Színészek az Ifjúságért Alapítványa és 
a DÖMDÖDÖM Alapítvány közös 
szervezésében. Lázár Érvin A Négy
szögletű Kerek Erdő című meséjének 
színpadi változatát adták elő a kitűnő 
színészek Cseke Péter rendezésében.

A színész-rendező önként ajánlotta fel 
a produkciót, megajándékozva a mű
sorral iskolánk hálás kis gyermekeit. 
Számunkra névadó előadás is volt 
egyben, hiszen a mesebeli erdő egyik 
lakójáról kapta nevét alapítványunk.

Gyermekeinknek jól érthető volt a 
mesejáték, könnyen azonosulni tudtak 
a kitűnő szereplők által tolmácsolt kis 
történetekkel. A színvonalas előadás 
meghatotta a felnőtt nézőket is, hiszen 
m ondanivalója könnyeket csalt az 
együtt érzők szemébe. A máshol már

mellőzött kis állatkák egymásra ta
lálnak ebben az erdőben, ahol az elfo
gadás, a feltétel nélküli szeretet és az 
önzetlen segítségnyújtás a természe
tes, és ettől élnek olyan nagy szeretet- 
ben és boldogságban.

Előadás után a gyermekek megölel
gethették a jelmezes színészeket. Még 
tovább fokoztuk a hangulatot, mert a 
műsor után a Jakó Cukrászda, Pólyák 
Pékség finom süteményeinek és a Co
ca Cola üdítő italainak kiosztása kö
vetkezett. Ezúton is köszönjük adomá
nyaikat.

Ez egy rendkívül boldog nap volt 
gyermekeink életében, amit ők sokáig 
fognak emlegetni.

Továbbra is célunk tenni azért, hogy 
az értelmi fogyatékos gyermekek élet- 
körülményei jobbak legyenek. Ezért 
olyan lehetőségekkel szeretnénk segí
teni őket, amelyekkel feltárul előttük a 
világ, hogy ők is könnyebben eliga
zodhassanak benne.

Amennyiben segíteni vagy támogat
ni szeretné alapítványunkat, köszönet
tel fogadjuk.

Elérhetőségünk:
6000 Kecskemét, Mátra utca 1. 
email: monnyogo@freemail.hu
tel: 06-20/ 494 33 70
szlasz: 51700155-11065917
Hu 4951700155-1106591700000000

Süveges Éva
Dömdödöm Alapítvány
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fft DIPLOMÁS MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA m unkanélkülieknek ÁFSZ v
Bács-Kiskun Megyei 
M unkaügyi Központ

A diplom ás m unkanélkülieknek kíván 
gyors és hatékony segítséget nyújtani a Bács- 
Kiskun Megyei Munkaügyi Központ azzal 
az új szolgáltatással, amelyet nemrégiben in
dított a Kecskeméti Kirendeltségen. A DIMI, 
azaz a Diplomás M unkaközvetítő Iroda 
programját a Békés Megyei Munkaügyi 
Központ dolgozta ki, s a kecskeméti a máso
dik ilyen iroda az országban.

- A kecskeméti körzetben augusztus végén 
nyilvántartott 5055 munkanélküliből három
száz fölötti a diplomások száma - mondja Bá
lint István kirendeltség-vezető -. Létszámük az 
elmúlt években folyamatosan növekedett. A 
legveszélyeztetettebb csoport a pályakezdők és 
a 45 évnél idősebbek. Ha a végzettséget néz
zük, úgy a pedagógusok, az informatikusok és a 
menedzser típusú képezettséggel rendelkezők 
tudnak ma a legnehezebben elhelyezkedni. Te
kintettel az emelkedő létszámra, úgy véltük, 
célszerű lenne a diplomás munkanélküliekkel 
külön foglalkozni. Sőt, általában a diplomás 
müúkavállalókkal, akik állást szeretnének vagy 
kényszerülnek váltani, és nemcsak a kecskemé
tiekkel, hiszen az iroda körzeten kívülieket is 
fogad. Aki a regisztrált munkanélküliek közül

kéri, igénybe veheti a szolgáltatásokat. Első lé
pésként megszólítottuk a nyilvántartott ügyfe
leinket, aztán pedig tájékoztatást küldtünk 
azoknak, akik korábban már beadták hozzánk 
az önéletrajzukat.

A DIMI egyénre szabott, széleskörű szolgálta
tásokat nyújt az ügyfél képzettségére, képessé
geire, egyéni elképzeléseire alapozva. Az iroda 
adatokat gyűjt a diplomát igénylő munkahe
lyekről, és az önéletrajzi adatbázis segítségével 
igyekszik összehozni a feleket. Felveszik a kap
csolatot a magán munkaközvetítőkkel az infor
mációcsere érdekében. Kapcsolatot tartanak a 
békéscsabai, illetve egy budapesti, hasonló je l
leggel működő kirendeltséggel. Az irodában 
rendelkezésre áll egy számítógép, amelynek se
gítségével az ügyfél önállóan kereshet munkát, 
de használhatja az iroda telefonját is. Az elhe
lyezkedési problémák feltárása érdekében a ki- 
rendeltség egyéb szolgáltatásait is igénybe lehet 
venni, mint a pszichológiai szakszolgálat vagy 
a pályaválasztási, munkavállalási tanácsadás. 
Képzést, átképzést is ajánlanak, segítenek meg
találni a képzőhelyet, és - ha van rá lehetőség- 
a kirendeltség a képzést meg is finanszírozza.

- A Diplomás Munkaközvetítő Iroda lényegé
ben kiegészítő lehetőség. Aki nem akarja, nem

veszi igénybe, a szokásos munkaügyi eljárás
ban mindenki részesül - mondja Bálint István. 
De egy kicsit szűrőként is szolgál: aki felkeresi, 
minden bizonnyal motivált, valóban el akar he
lyezkedni.

A DIMI-ben egyelőre egyetlen munkatárs fo
gadja az ügyfeleket. Liptaíné Argyelán Erzsé
bet szerint máris sokan keresik az irodát, pedig 
csak néhány hete működik.

- A kínálati-keresleti oldalt egyaránt szeret
nénk kiszolgálni. Elsősorban megyei adatbázis
ból dolgozunk, de az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat honlapján keresztül.elérhető minden 
megye összes állásajánlata, és az internetes ál
láskereső portálok is. Létrehozunk egy Internet- 
alapú diplomás önéletrajzi adatbázist. Aki nem 
akar személyesen bejönni, az Interneten is el
juttathatja az önéletrajzát. Három változat kö
zül választhat: részletes biográfia névvel, cím
mel, illetve alapinformációk név nélkül, és le
het úgy is, hogy az adatokhoz az érintetten kí
vül csak az iroda munkatársa férhet hozzá. A 
későbbiekben talán lesz lehetőség, hogy a mun
káltatók is közvetlenül, az Interneten keresztül 
feltehessék ajánlataikat honlapunkra. A foglal
koztatókat is tájékoztattuk már az iroda műkö
déséről, kiemelve, hogy segítségével hatéko

nyabb lehet a keresés, mivel ide főképp az ak
tív álláskeresők jelentkeznek.

Az irodában személyes tanácsadást nyújtanak, 
például az önéletrajz elkészítéséhez, az álláske
resési technikák elsajátításához vagy egy pályá
zat összeállításához. Segítenek az állásinterjúra 
való felkészülésben. Az ügyfél meg is írhatja, 
kinyomtathatja az önéletrajzát, az öninformáci
ós gépen felléphet az Internetre, cég- és állásin- 
formáciőhoz juthat. Az adatbázisba bevitt ön
életrajz kilencven napig él, ezt követően dönt
het az ügyfél, fenn kívánja-e még tartani.

A Diplomás Munkaközvetítő Irodát bárki fel
keresheti, pályakezdőtől az idősebbekig, nem 
feltétel a kirendeltségi nyilvántartásba vétel. 
Fogadják azokat is, akik nem munkanélküliek, 
de szeretnének állást változtatni. Várják a mun
káltatók, munkaközvetítéssel foglalkozó szer
vezetek jelentkezését. Ügyfélfogadás minden 
nap 8-12 óráig, de célszerű előzetesen időpon
tot kérni.

Az iroda címe: Kecskemét, Klapka u. 34. 
III. em. 315. szoba. Telefon: 486-588/136. 
Interneten keresztül elérhető:
www.bacsmmk.hu - Humánszolgáltatás - 
DIMI. E-mail: bacsmmkkecskemet@lab.hu

t a n i i n M n m
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. SZöftén

A Katona József Színház nagyszínházi 
évadnyitó ouvertje Kálmán Imre Cirkusz- 
hercegnő című nagyoperettje. Előre bocsá
tom: az előadást nagy lelkesedéssel fogadja 
majd a közönség, mert azt kapja, amit elvár 
- tradicionális operett előadást. Kálmán Im
re dallamvilágával, Julius Brammert és 
Alfréd Grünwald cselekményével leköti a 
közönség figyelmét. Sikeres volt a darabvá
lasztás, mert a Bajadér, a Marica grófilő és 
a csárdáskirálynő mellett Kálmán Imre e 
műve az, amely leginkább kiállja az idők 
próbáját.

Nem akarok abba a hibába esni, hogy 
visszaemlékezzek korábbi Cirkuszherceg
nőkre, mert más idők voltak, más ízlésvi
lággal. Ez az előadás azonban visszaidézi 
azokat az időket, amikor még operett volt 
az operett. Még ha leporolták is, vagy kény
szer szülte megalkuvásokkal át is hangsze
relték, ad valamit a klasszikus operett stílu
sából a mai publikumnak is. Tasnádi Csaba 
rendező, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színház igazgató-főrendezője bízott a szí
nészekben, minden avangarde fogás, 
tcinizmust kirekesztett, nagyon bölcsen tet
te ezt. Csupán az első felvonás Fedora bejö
vetelét és a 2. felvonás fináléjának három
szög helyzetét értelmezte másként, mint azt 
az operettnél megszoktuk (régen). (Talán az 
átdolgozás Fedora hercegnő belépőjére is 
ráférne már, ami a szöveget illeti.) Tasnádi 
Csaba tehát a kiváló, operettet is jól értelme
ző rendezők táborát gazdagítja. Ezt a kissé 
avítt műfajt jól ismeri, komolyan veszi, de 
nem akar többet kihozni belőle, mint 
amennyit valójában rejt. A művészek között 
több tapasztalt „komédiás" mellett, a stílus
sal ismerkedőket is határozott színészveze
téssel irányította. Segítette munkáját a dra
maturg, Tasnádi István (a nagysikerű Ma- 
lacbefott írója), Mira János díszlettervező, 
Jánoskúti Márta jelmeztervező (talán csak 
Fedora első estélyije nem illik egy prima
donna színrelépéséhez). Tasnádi (vagy a 
színház vezetése?) szakított olyan tradíció
val is, mint az un. kettős szereposztás. A 
bonviván, primadonna ugyan kettőzve van, 
de a táncoskomikus és szubrett feladat is 
adhatott volna lehetőséget a színház fiatal 
művészeinek e szerepkörökben való bemu
tatkozására. Az egészséges rivalizálás elő

remozdítja a színházművészetet is. Az ope
rettet a közönség és a színészek is szeretik, 
hiába mostoha gyermeke a színház világá
nak. Valamennyi szereplő komolyan vette a 
reá bízott komolytalan (?) feladatot, tehetsé
gét latba vetve, legjobb tudása szerint 
igyekszik életre kelteni a sablonos figurák 
sokaságát. A bemutató előadáson a Cigány- 
prímásból Kecskeméten is megismert Tóth 
Adrienné alakította a címszerepet. Vívó 
erejű szopránja nem igényel mikroportot. 
Van akkora személyiség, 
érzékelteti, elhiteti őérte v 
(Felesleges hát Pitti Katalinra maszkírozni.) 
Szilágyi Olga is játssza ezt a szerepet.

Tóth Sándor kissé határozottabb, céltuda
tosabb, büszkébb Mister X-et is megfor
málhatott volna, de férfias megjelenése 
úgyis megdobogtatja majd a női szíveket a 
nézőtéren is. MisterX-ként Pankotay Pétert 
is lehet látni. Sergius Wladimir nagyherce
get az operett nagy ismerője, Pál Attila kel
ti életre. Öröm látni az egykori táncoskomi
kust (Slukk Tónit játszotta egy régebbi 
kecskeméti előadásban), bonvivánt (Orp
heusz) ebben az általában buffokra osztott 
szerepben. Végre van tétje a szerelmi há
romszögnek, s Pál Attila szakmai tudását, 
művészi alázatát ismét bebizonyította. Jel
lemábrázoló képessége sokszínű, talán 
megsegítette az is, hogy az elmúlt években 
prózai epizodistaként hiteles karakterek 
megformálására szakosodott.

Reiter Zoltán táncoskomikus nyíltszíni 
tapsok, nézőtéri kacajok tekintetében vitte a 
pálmát. (Hálás szerepkör!) A nézők vastap
sa, ovációja, szeretete ezután is az övé, csu
pán tőlem áll távolabb az ilyen típusú em
berábrázolás. Andrádi Zsanett a szubrett. 
Nem akarom felidézni a szerepkör megha
tározást, kritériumait, s más karaktereket 
már oly bravúrosan is színre vitt, de a tűz- 
rőlpattantság, mérsékelt harsányság hiány
zik Mabeléből. Igaz, nem a legbelevalóbb 
szubrett szerep ez, s a duettek sem a legatt
raktívabbak (kivétel: Ha engem szeretnél), 
de mondjuk rájátszhatott volna a „meg nem 
értett művész" vonalra, ha már a szerelmi 
szállal nem tudott igazán mit kezdeni.

Az epizodisták elsőrangúak. Csizmadia 
László (emlékezetes Mister X. volt Kecs
keméten is) cirkuszigazgatóként hiteles és

nagyvonalú. Bori Tamás kadétjáról akkor 
szól a történet, amikor valóban róla kell, 
hogy szóljon. Széplaky Géza érzékelteti azt 
a bájt és humort, amit egy ekkora szereptől 
elvárhatunk. Fazekas Géza hadsegédje kel
lemes felüdülést nyújt. Jablonkay Má
ria le sem tagadhatja egykori szubrett 
voltát. Poentírozása elsőrangú. Szívós 
Győző frivol, intellektuálisba hajló 
humora magával ragadó. A Bajadérból 
(im m ár hagyom ányosan) átvett 
shimmy a harmadik felvonás erőssé
ge. Az énekkar és a tánckar nagysze
rű volt, bár létszámát tekintve először

kevésnek tűntek, de aztán bebizonyo
sodott, hogy „kevesen vannak, de 
elegen". A koreográfiákat Gajdos Jó
zsef készítette. A 8-ai előadást Fekete 
Mária dirigálta, de zenei vezetőként 
Magony Enikő és Látó Richárd neve 
is olvasható a színlapon.

A bemutató sikere estéről estére is
métlődik. Akik fanyalogva tekintenek 
az operettre, gondolják végig ennek a 
műfajnak a hagyományait, gondolja
nak a nagy öregekre és nézzék meg az 
előadást!

Táj ti István

átok sújtja szegény Melizante királykisasszonyt csupán azért, mert a tündéreket 
nem hívták meg keresztelőjére.

Ellátogathatnak a nézők Kököjszivel és Bobojszával együtt a Mumusok gyűlé
sére, az Emlékezés országába és az Időkirályhoz. A nagyobbak pedig megismer
kedhetnek Jamambával, a mindig éhes rizsgombócfalolboszorkánnyal.

A CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ OKTÓBERI MŰSORA:
16. szombat: Cémácska Szabócska. Bemutató. 17. vasárnap: Cémácska Szabócska. 

19-30-ig: A Téli tücsök meséi. 31. vasárnap: Cémácska Szabócska.

A KODÁLY ISKOLÁBAN
Keszthelyi Tamás és Hargitai Imre 
szonátaestje október 18-án, hétfőn 
18 órakor a díszteremben. Műsoron: 
Bach G-dúr szonáta, Mozart: Esz- 
dúr szonáta, Mozart: C-dúr szonáta, 
Grieg: F-dúr szonáta.

November 15-én, hétfőn, 18 órakor 
Hargitai Imre (zongora), Rónaszéki 
Tamás (hegedű), Ludm ány Emil 
(brácsa), Botvay Károly (cselló) és 
Lendvay K risztina (nagybőgő) 
hangversenye. Műsoron: Mendels
sohn: f-moll szonáta, Brahms: a- 
moll trió, Schubert: A-dúr zongora
ötös (A ,,Pisztrángötös“).

A belépés ingyenes.

Pályázat
A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Né

pi Iparművészeti Múzeum HAGYOMÁ- 
fÍYOK FOLYTATÓI címmel pályázatot hirdet. 
A pályázaton Kecskemét oktatási intézményei
nek 5-6., 7-8., 9-12. évfolyamos diákjai korcso
portonként, egyénileg vehetnek részt Benyújta
ni természetes alapanyagok felhasználásával ké
szült, legfeljebb 3 db új, önállóan elkészített al
kotást lehet A pályázat tárgyköre: A magyar né
pi iparművészet tárgyköréből kiemelve, a tojás
írás, a gyöngyfűzés, a hímzés, csipkeverés, a 
szövés, a fazekasság, a faragás, a népi játék ké
szítés hagyományait megtartva, azokat újszerű 
módon továbbfejlesztve létrehozott használati

eszközök és dísztárgyak. A pályamunkákat sze
mélyesen kérjük eljuttatni a Népi Iparművészeti 
Múzeumba 2004. november 18-19-20-án (csü
törtök, péntek, szombat) 10-től 16 óráig. A be
adott alkotásokat szakmai zsűri válogatja ki, bí
rálja el, ítéli oda a díjakat és fenntartja a jogot a 
díjak összevonására, változtatására.

Pályadíjak: 5-6. osztályosok: I. díj 7.000,-11. 
díj‘4.000,- ffl. díj 3.000,-Ft •

7-8. osztályosok: I. díj 8.000,-II. díj 5.000,- ül. 
díj 4.000,-Ft

9-12. osztályosok: I. díj 9.000,-II. díj 6.000,- 
III. díj 4.000,-Ft

Apályázat eredményhirdetése december 4-én 
(szombaton) 11 órakor lesz.

Ugyanakkor nyílik az intézményben a legjobb 
pályamunkákból rendezett kiállítás is, mely 
2005. január 29-ig látogatható.

BAcsvtZ Eredményes félév, költségtakarékosság a vízműnél
Elfogadta a közgyűlés 

a BÁCSVÍZ Rt idei első 
félévi gazdálkodásáról 
és szolgáltatási tevé

kenységéről szóló tájékoztatót. Mint 
Szekeres István vezérigazgató az össze
foglalóban kiemelte, a cég a megalaku
lásakor elfogadott normák alapján mű
ködik, emellett figyelembe veszi az Eu
rópai Unió-hoz való csatlakozás kap
csán megfogalmazott célokat 

A BÁCSVIZ Rt fejlesztési-rekonstrukci
ós tevékenységét a részvényesekkel 
együttműködve és egyeztetve végzi. A tár
saság következő évi tervét minden önkor
mányzattal megvitatja előző év november 
végéig. A terv figyelembe veszi a tulajdo
nos önkormányzatok vízi közmű szolgál
tatással kapcsolatos tervezési és kivitelezé
si igényeit

A 2004. első félévi feladatok között sze
repel a Kecskemét és térsége által elnyert 
ISPA pályázat előkészítése, ami szennyvíz- 
hálózat kiépítését és szennyvíztelepi iszap
komposztálás megvalósítását jelenti. A tár
saság korábban jelentős ráfordítással elké
szíttette a program engedélyezési terveit, 
folyamatosan együttműködik az érintett 
önkormányzatokkal.

A társaság területén 2009-ig kell biztosí
tani az EU ivóvíz minőségi normáit. A 
BÁCSVÍZ Rt tavaly elnyerte az Amerikai 
Egyesült Államok kormányának támoga
tását, ennek keretében több mint nyolcvan 
millió forint felhasználásával Kecskemé
ten és Orgoványon arzénmentesítési kísér
leteket végzett. Az elkészülő megvalósítha
tósági tanulmány jó alapot biztosíthat az 
országos program keretében megvalósuló 
víztisztítási technológia kiválasztásához.

Az első félévben folytatódott a műszaki 
informatikai rendszer kiépítése, amely tér
informatikai alapú, digitális közműnyil
vántartást tesz lehetővé azokon a települé
seken, ahol az alaptérkép elkészült. A rend
szer segíti a műszaki területről érkező in
formáció fogadását, gyorsítja az adatátvi
telt, elemzést és értékelést, lehetőséget biz
tosít a gyors és hatékony beavatkozásokra.

2004 februárjától a BÁCSVÍZ Rt átalakí
totta leolvasási és díjbeszedési rendszerét. 
Az új gyakorlat szerint a lakossági fo
gyasztók leolvasása négy havonta, míg a 
számlakibocsátás havonta történik. A kész
pénzes számlabeszedés megszűnt, helyette 
a vízdíjat csekken vagy átutalással lehet ki
egyenlíteni. Az átszervezés az rt-nek lét
szám-megtakarítást jelentett, de átmeneti

leg növekedett a kintlevőség állománya. 
Ennek visszaszorítására a társaság fokozott 
erőfeszítéseket tesz. Az új számlázási rend
szerre való áttérés zökkenőmentesen meg
történt, a fogyasztók részéről jelentősebb 
panaszok, reklamációk nem érkeztek.

Az első félévben törvényi előírás alapján 
bevezették a vízterhelési díjat, amelynek 
mértéke a társaság területén 3-5 százalék 
körül alakul 1 köbméter csatornadíjra vo
natkoztatva. (A fővárosban és több nagy
városban ennek mértéke eléri a 30-40 szá
zalékot) A vízterhelési díjat adó módjára 
kell befizetni és beszedni, a társaság ennek 
fejében semmilyen térítést népi kap. Az 
önkormányzatok igénylik a BÁCSVÍZ Rt 
közreműködését a talajterhelési díj kisza
básával kapcsolatosan, amely nagyrészt 
adatszolgáltatásra, fogyasztói listák átadá
sára, illetve szakmai együttműködésre vo
natkozik.

Több településen hatósági eszközökkel 
megszüntették a települési folyékony hul
ladék elhelyezését. A BÁCSVÍZ Rt keze
lésében lévő, korábban megépített fogadó 
állomások csak részben tudják átvállalni a 
fogadást. A társaság szakmai közreműkö
dést nyújt a probléma megoldására.

A víztermelésben az első félévben a csa
padékos idő miatt jelentős elmaradás je
lentkezett az előző évhez valamint a terv

hez viszonyítva. Az értékesítésből szárma
zó bevétel kiesése jelentős, emiatt várható
an módosítani szükséges a 2004. évi javítá
si-karbantartási és a rekonstrukciós fejlesz
tési tervet. Az árbevétel kiesés miatti terv- 
módosítás nem veszélyeztetheti az ivóvíz 
szolgáltatás és szennyvízelvezetés bizton
ságát, valamint műszaki színvonalát. A tár
saság ennek érdekében az igazgatóság által 
elfogadott intézkedéseket hozott.

Kecskemét külterületi részein az önkor
mányzat beruházásában folytatódott az 
éves lakossági önerős ivóvízhálózat építési 
program. Ennek keretében mintegy 70 ki
lométer ivóvízvezeték és több mint ezer la
kossági bekötés valósul meg ebben az év
ben.

Az energiahatékonysági célkitűzések ér
dekében a társaság folyamatosan átszerve
zi távhő ellátási rendszerét, a gazdaságtalan 
hő-táwezetéseit meg kívánja szüntetni. A 
vízmérő hitelesítő laboratóriumban az első 
félévben jelentős karbantartási és felújítási 
munkákat végeztek el, mivel az uniós elő
írások változása miatt várhatóan új mérő
padot kell beszerezni. Az éves viszonylat
ban 25 ezer darab vízmérő hitelesítése biz
tosítéka a korrekt elszámolásnak a fo
gyasztókkal.

Idén júliusig számos karbantartásijavítá
si munkát végeztek el a cég szakemberei. 
Ilyen volt a kecskeméti háromezer köbmé
teres víztorony festési munkálatainak befe
jezése, az I. és II. számú vízműtelepen a

nyílászárók cseréje, az öblítővíz elvezető 
csatornák és a kecskeméti szennyvíztele
pen a rothasztó torony javítása. A telepen 
felépült a nagy értékű csatornamosó és 
tisztító járművek garázsa és műhelye, vala
mint az ezekhez vezető út.

Az EU-csatlakozást követően a csatorná
zást és szennyvíztisztítást egyre több, jel
lemzően szigorodó előírás és rendelet érin
ti. Ennek következtében növelni szükséges 
a technológiai hatékonyságot. A monito
ring rendszerek működtetése kapcsán költ
ségnövekedésként jelentkezik az előírá
soknak megfelelő labormérések gyakorítá- 
sa. A társaság folyamatosan végzi Kecske
mét területén a csapadékvíz elvezető rend
szer tisztítását, a zárt csatornák, nyílt árkok 
karbantartását.

A társaság júniusban sikeresen auditálta 
ISO 9002 valamint az ISO 14001 szab
vány szerinti minőségbiztosítási és környe
zetirányítási rendszerét.

A BÁCSVÍZ Rt. első félévben mintegy 
105 millió forint eredményt ért el. Ez nem 
tartalmaz olyan ráfordítás- és költségele
meket, amelyek a második félévben, év vé
gi záráskor, adóelszámoláskor terhelik a 
cég eredményét. A féléves eredményt 
visszafogott költséggazdálkodással sikerült 
elérni, a társaság presztízse és üzleti filozó
fiája nem engedi meg a veszteséges gaz
dálkodást.
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1990- es Herder-díjat. Néhányszor fölterjesz
tették az irodalmi Nobel-díj jelöltjei közé.
1991- től a Román Akadémia tagja. Műveit 
számos nyelvre lefordították.

Drámáiban Ionesco és Beckett abszurd-fo
galmának líraibb megformálását találjuk.

Az 1968-ban megjelent „Jónásában - az 
egyik legvitatottabb drámájában - a bibliai 
történetből az isteni akarattal szembeszegülő 
hőst ragadta ki.

Ám Sorescu Jónása mégsem bibliai alak, 
bár kétség kívül vannak köztük lényegi ösz- 
szefuggések. Közelebb áll Babits Jónásához, 
az írástudó, intellektuális ember képéhez, 
akinek megaláztatása azt a tanulságot sum
mázza, hogy a szenvedés a prófétai tudás 
alapja.

Sorescu Jónása - a reménytelenség állapotá
ban önmagával küzdő mitikus hős. Őt nem 
kényszeríti semmilyen isteni parancs a „meg
térés hirdetésére". Ő az emberi lét és küzde
lem alapvető összefüggéseit kutatja a lét és 
nem-lét, az élet és halál mezsgyéjén. Azt az 
utat keresi, amelyen elindulva eljuthatunk 
önmagunkhoz, amelyen járva felismerhetjük 
világba vetettségünk összefüggéseit, s amely
nek végén megtalálhatjuk a helyes irányt.

Heltai Nándor, a fáradhatatlan író, helytörté
nész, publicista, népművelő nyerte el idén a Kato
na József díjat. Sokoldalú munkásságához£ovábbi 
erőt, lendületet és jó egészséget kíván a 
szerkesztősége és olvasótábora.

Sorescu: Jónás - a Kamarában Fotóárlatot nyitott 
a Béke-díjas 

Esterházy
A Magyar Fotográfiai Múzeumban 

október 15-én Hegedűs 2 László alko
tásaiból nyitottak tárlatot. A kiállítás 
megrendezését a Nemzeti Kulturális 
Alapprogram Képzőművészeti Kollé
giuma, valamint Székesfehérvár Ön- 
kormányzatának Kulturális Bizottsá
ga támogatta. A meghívó Esterházy 
Péter közreműködését jelezte a kiállí
tás-megnyitón. Tisztelettel köszöntjük 
abból az alkalom ból, hogy a 
Harmónia Caelestis és a Javított ki
adás szerzője Németországban, az ott 
m egrendezett nagyszabású könyv- 
fesztiválon megkapta és átvette a 
„Béke“-díjat. Ez alkalomból tett nyi
latkozatában Esterházy „kijaví-totta“ 
a díj megnevezését: mondván a béke 
helyett a szabadság jelképének fogja 
fel a kitüntetését. Ebben a díjban ré
szesült ^vekkel ezelőtt Konrád 
György író is.

A Fényima szerzője 
Gyergyádesz László 
és előadója, Alföldi 
Róbert képnézőben

(iobbra)

Marin Sorescu: Jónás. Tragédia négy 
képben, tizenhat éven felülieknek. Fősze
replő: Vitéz László. Rendezte: Merő Béla.

Marin Sorescu román költő, író, műfordító, 
publicista. Tanulmányait Craiovan kezdte, 
majd a predeali katonai gimnáziumban érett
ségizett. 1960-ban a iasi-i egyetemen szerzett 
orosz-román szakos diplomát. Első önálló 
verseskötete 1964-ben jelent meg. Közel 
húsz verseskötet szerzője. Korai költeményei 
groteszk és abszurd nyelvezete a dogmatikus 
klisék szétzúzásának hatásos eszköze volt; a 
későbbiek pedig szétfeszítik a hagyományos 
költészet korlátáit. Valamennyi könyve indu
latos vitákat váltott ki a sajtóban. Drámaírói 
tevékenysége is jelentős. A regényt műfaji 
próbálkozásnak tekintette, s mintegy négykö
tetnyi irodalomelméleti és kritikai írása is 
született. Orosz költők, köztük Paszternák 
verseit fordította románra. A román írótársa
dalom „csöndes" ellenállói közé tartozott. Az 
1980-as években szilenciumra ítélték. Az 
1989-es változásokat követően feltétel nélkül 
támogatta az új hatalom képviselőit. Számos 
elismerésben részesült, több hazai írószövet
ségi és akadémiai díjat kapott. Neki ítélték az

2005 januárjában konferenciát rendeznek Tóth 
művéről, majd februárban ifjúsági vetélkedőt tartanak. (A na
gyobbrészt szellemi, de gyakorlati feladatokból is álló vetél
kedőn 3-3 fős csapatok vehetnek részt, jelentkezni 2004. de
cember 17-ig lehet a 06-30 / 287-2549-es mobiltelefonszá
mon.)

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerveze
te (Kecskemét) és a Hanga Kiadó (Budapest) által közösen 
megjelentetett reprezentatív, nagyméretű, 266 oldalas könyv 
az életmű-kiállításhoz kapcsolódóan jelet meg. A mintegy 200 
- köztük számos eleddig nem publikált - mű színes reproduk
cióját tartalmazó albumot ifi. Gyergyádesz László Tóth 
Menyhért életét és életművét bemutató tanulmánya (kismo
nográfiája) és id. Gyergyádesz László Fényima című, a mes
ter önvallomásai alapján írt monodrámája teszi teljessé. A 
megrázó erejű „önvallomást" Alföldi Róbert színművész ol
vasta fel a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, ahol közreműkö
dött a Miske-Drágszél Hagyományőrző Néptánc Együttes, 
valamint a Szlovák Pávakör (Miske) és a Mórahalmi Paraszt
kórus. További négy előadás november-december hónapban, 
szintén 17 órai kezdéssel. A nagy érdeklődésre való tekintet
tel időpontok egyeztetése és jegy igény lések (80 néző/elő- 
adás): október 24-től. Az ingyenes és névre szóló jegyet sze
mélyesen vagy telefonon lehet igényelni, illetve legkésőbb az 
előadás előtt egy órával átvenni. Az ingyenesen megtekinthe
tő diavetítéses előadások egységesen 16 órakor kezdődnek a 
Cifrapalota 3-as termében.

Művészettörténeti előadások Tóth Menyhértről
Sümegi György művészettörténész előadása után október 

19-én Bánszky Pál művészettörténész, 21-én Szuromi Pál 
művészeti író, 26-án Pap Gábor művészettörténész, 28-án 
ifi. Gyergyádesz László művészettörténész, november 2-án 
Túrái Kamii művészeti!lozófüs tart előadást TM művészeté
nek különböző aspektusairól.

Tárlatvezetések a kiállítást rendező ifi. Gyergyádesz László 
m űvészettörténésszel. Csoportos tárlatvezetés telefonos 
egyeztetés alapján: 06-30/287-2549. Időpontok: 2004. októ
ber 19-én 11 órától; október 21-én 11 órától; november 9-én 
11 órától, november 17-én 16 órától; november 24-én 16 órá
tól. A kiállítás megtekinthető 2005. február 27-ig, hétfő kivé
telével naponta 10-17 óráig. A Cifrapalota 2004. október 30- 
án és 31-én, december 23-26. és 31-január 2. között zárva.

Nemkívánt gyermek (fenn) - Néger (balra)
Tóth M enyhért (1904-1980) a XX. századi m a

gyar képzőm űvészet talán legegyetem esebb ér
vényű életm űvének alkotója. A z utolsó évtizedtől 
eltekintve a szakm ai közvélem énytől m eglehető
sen elszigetelten , m agányosan alkotta m eg rend
kívül egyedi, irányzatoktól független európai 
rangú életm űvét. A z életm ű legnagyobb része  
egyben m egm aradva - a kecskem éti K atona Jó
zse f  M úzeum ba (K ecskem éti K éptárba) került. 
Tóth M enyhért születésének 100. évfordulóján  
ebből a több ezres gyűjtem ényből rendezték m eg  
a festőm űvész valaha volt legnagyobb kiállítását.

A Cifrapalota két szintjén mintegy 300 festmény, grafika és 
szobor kerül a szakma és nagyközönség elé, köztük eddig 
még soha ki nem állított művek is. A kiállítást eredeti doku
mentumokkal és Tóth Menyhértről készült fotográfiákkal tet
ték még teljesebbé, átélhetőbbé. Hasonló célja van a kísérő 
programjainknak is (művészettörténeti előadások, tárlatveze
tések, színházi előadások). A kiállítás nyitva tartási ideje alatt
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Abban a diszkóban, amely Kecskeméten várja a vendégeit - mint az olvasható a plakátról - 
„Istenhozott44 itallal is kedveskednek a hölgyeknek. Nem csoda ez, hisz a falragasz szerint maga Jézus 
támogatja a szervezőket és rendezőket áldásos munkájuk kiteljesedésében. (Hmm... A Szerk.)

Jólsikerült pályaválasztási kiállítás
A Bács-Kiskun M egyei M unkaügyi Központ hagyományos pályaválasz

tási kiállításán több mint negyven kiállító képzési ajánlatát ismerhették 
meg a művelődési házba látogató diákok. A gyakorlati bemutatók lehető
séget adtak arra, hogy a különböző szakmákat közelről láthassák az ér
deklődő fiatalok. A rendezvényen a pályaválasztást segítő számítógépes 
programok, az internetes európai álláskeresés, és az e-pálya informáci
ós rendszer mellett a munkaügyi szerveze t egyéb szo lg á lta tá sa it is 
igénybe leh e te tt venni, ille tve  k i leh e te tt p ró b á ln i.

„Humorban nem ismerek tréfát44
A félegyházi Városi Könyvtár irodalmi estre hívja az érdeklődőket október 

28-ára. Az este 6 órakor kezdődő műsor a „Humorban nem ismerek tréfát44 - 
Karinthy Frigyes, a humor fejedelme címet kapta. A Hattyúházban - Szent Já
nos tér 9 - Juhász István gimnáziumi tanár előadására is sor kerül.

Tr i anon  
- f i l me n

Kétszer telt meg az Erdei Ferenc Mű
velődési Központ szeptember 11-én, a 
Trianon című, 130 perces dokumen- 
tumfilmre jegyet váltó kíváncsiakkal. 
Mindkét mozielőadáshoz beszélgetés 
kapcsolódott. A film rendezője, Koltay 
Gábor és dr. Raffay Ernő, illetve 
Tőkéczki László történészek válaszol
tak Pörzse Sándor kérdéseire.

1920. június 24-én írták alá Versailles 
mellett, a Trianon kastélyban azt a béke
diktátumot, amely szentesítette, hogy 
Magyarország, a háborúval együtt el
vesztette területének háromnegyedét, 
népességének pedig mintegy kétharma
dát is - és a nemzetiségi lakosokon kívül 
a magyar anyanyelvűek jelentős töme
gei kerültek a határokon kívülre. Talán a 
legnagyobb nemzeti traumánk ez, fo
galmazza meg a maga nemében hiány
pótló film, és hangzott el a hozzá kap
csolódó beszélgetéseken. Sok minden 
azonban kimondatlanul maradt. A törté
nelmi tények és találgatások irodalmi 
részletekkel átszőtt díszbokrétája joggal 
csal ugyan könnyet sokak szemébe, 
nemigen több azonban irredenta keser- 
gésnél. Holott szándéka szerint az opus 
nem csupán a magyar tragédia múltbeli 
okait és következményeit volna hivatott 
kutatni, hanem a jelen és a jövő konkrét 
cselekvési lehetőségeit is. Azt, hogyan 
oldódhatna bennünk a kétségtelenül 
máig ható fájdalom és félelem uniós 
csatlakozásunk után, amellyel erre vo
natkozóan is új perspektívák nyíltak 
meg. Keveseket szólaltat meg a film, és 
közülük is egyedül Glatz Ferenc bocsát
kozik a jövő realitásait érintő fejtegeté
sekbe. Lehet, hogy a film tizennégyszer 
egy órás (!), „Velünk élő Trianon44 című 
sorozat-változata tartogat esetleg meg
lepetéseket e-tekintetben, bár ez a mozi- 
veiziót látva korántsem tűnik valószí
nűnek. Az eíféle hiányosságok érthető 
módon adódnak abból az egyoldalúság
ból, elfogultságból, ami jellemző hibá
jául róható fel az alkotásnak.

Minden gyarlósága, mulasztása elle
nére látni kell viszont ezt a filmet. Nem 
csak nem érdemes, de káros is tiltani tő
le. Jelenleg mégsem hajlandó vetíteni a 
mozik többsége, nem tűzi műsorára te
levíziós csatorna. Városunkban a „Szö
vetség a Polgári Körökért - Kecskemét14 
szervezte meg a bemutatókat, ahogyan 
a film az ország más területein is csak 
hasonló szerveződések segítségével 
kerülhet a nemzeti múlt iránt ér
deklődő közönség elé.

Varga Károly

A Kecskeméti Kisfaludy Károly 
Könyvtár Alapítvány rendezésében 
mutatták be a közönségnek 
Mesznéder Klára Izsáki kalendárium 
című könyvét a közelmúltban. A 
könyv ugyanott megvásárolható.

tiden hölgynek welcome drink1

ad

Több mint négyszáz tonna hulladékot 
szállított el a Városgazdasági Kft az idei 
lim-lom akció idején a város területéről. A 
kecskemétiek döntő többsége figyelembe 
vette a cég szemétkihelyezéssel kapcsola
tos kéréseit, de a fegyelmezetlen kisebbség 
képes volt egy-egy városrészt alaposan el
szemetelni, Sajnos, ez alkalommal is sokat 
kellett takarítani a guberálók után.

Mint Csongor Attila hulladékgazdálko
dási részlegvezetőtől megtudtuk, az első 
hétvégén 177, a másodikon 236 tonna hul
ladékot szedtek össze a kft munkatársai. 
(Összehasonlításképp: egy átlagos szállítá
si napon a Széchenyivárosból 49 tonnát 
visznek el.) Huszonhárom konténert he
lyeztek ki a város meghatározott pontjain. 
Az akcióban átlagosan hatvan ember, húsz 
autó vett részt, folyamatos ügyeletet tartott 
a diszpécserszolgálat és a gépészet, a ki
vizsgálok pedig rendszeresen járták a vá
rost. Még az akció utáni hétíon-kedden is 
szállítottak el hulladékot, később azonban 
már nem, hiszen a lomtalanítási akció nem 
tart hetekig.

A kecskemétiek általában ügyeltek a 
rendre, de akadtak, akiket nem érdekelt, 
hogy az akció meghatározott helyeken és 
módon zajlik. Előfordult, hogy a 
Széchenyivárosban a homokozót is tele
rakták szeméttel, vagy olyan veszélyes hul
ladékot tettek ki - például hűtőszekrényt -, 
amit a VG Kft nem szállíthat el. Több alka
lommal is jelezték a lakók, hogy idegenek 
az éj leple alatt hordják a szemetet a konté
nerekbe, illetve a környékükre. Méghozzá 
nem is keveset. Hetényegyházán például, a 
Hobbi presszó melletti útkanyarba több te
herautónyi szemetet vittek, amiben még

ipari hulladék is akadt. Találtak a cég mun
katársai ismeretlen eredetű folyadékkal teli 
üvegeket, kisebb hordókat is. Ilyen esetek
ben értesítik a közterület-felügyeletet, mi
vel az intézkedés az ő feladatuk.

Sok probléma volt a guberálókkal, akik 
időnként még a munkavégzést is akadá
lyozták. Kiszedték a konténerekből a sze
metet, szétdobálták, ami rengeteg plusz
munkát adott az akcióban részvevő dolgo
zóknak.

A lim-lom akciót követően néhány kép
viselő szóvá tette a közgyűlésben, hogy hi
ába kért további konténereket a kerületébe, 
nem mindig kapott. Mint Csongor Attila 
elmondta, a VG Kft alapvetően tartotta 
magát a testület október 1 -én hozott, az ak
cióról szóló határozatához, amelynek mel
léklete tartalmazta az edények kihelyezésé
nek listáját is. Igények nemcsak a képvise

lők, hanem a lakosság részéről is felmerül
tek utólag, de ha mindent figyelembe vesz
nek, teljesen felborult volna a kialakított 
rend. A konténerek száma is véges. Ezért 
az eredeti lista szerint helyezték el az edé
nyeket. Az viszont előfordult, hogy néhány 
konténert átraktak oda, ahol szemmel lát
hatóan több volt a hulladék. A VG Kft min
dent megtesz a város tisztaságának érdeké
ben, hangsúlyozta a részlegvezető, de az 
igényeket korábban kellene bejelenteni. 
Valamint a hulladékot is időben kell kiten
ni, mert az akció befejezése után az utcák
ra kipakolt lom elszállítására már nincs ka
pacitás.

A jövő évi lim-lom akciót ugyancsak 
ősszel szeretnék megszervezni. Hogy a 
kecskemétiek nagyon vájják és számolnak 
vele, az az elszállított hulladék mennyisé
géből jól látható.

Az I. Kecskeméti Acélszobrászati Szimpozion hat részvevő művésze: 
Kopasz Tamás, Gaál Tamás, Zielinski Tibor, Tóth József, Drabik István és 
Majosros Gyula szobrászművész mutatja be alkotásait a Bozsó 
Gyűjteményben njítóber 21-én, szerdán défután fél 5 órai kezdettel. A 
megnyitón az dtOHóC zenekar zenél. A tárlat egy hónapig látogatható.

Szociális területen dolgozók bálja
A Három Gúnár Ceremónia és Rendezvényházban november 

6-án 19 órától „kifulladásig44 tartják a Szociális Területen Dol
gozók Szakszervezete rendezésében a szoemunkások bálját.

Móra István emléknap
Kiskunfélegyházán október 21-én 17 órakor Móra 

István költő-író szülőházánál koszorúzást tartanak. 
18 órakor a városi könyvtárban Fekete János helytör
ténész előadásban méltatja a 140 éve született Móra 
Istvánt. Megjelent a Móra-emlékek Kiskunfélegy
házán című kiadvány, amelyet dr. Luchmann Zsu
zsanna, a Móra Közművelődési Egyesület irodalmi 
szekciójának vezetője mutat be a rendezvényen.

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
ÉRTÉKBECSLŐ IRODA

Kmét., Széchenyi tér 14. 
(Északi térfal)
Ny.: H - P: 9-18 Szó: 9 -12  
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

6000 KECSKEMÉT, CEGLÉDI UT 38.

SZERVIZES ÜZLET
76/485-720

30 / 9435-411

Hirdetését
megjelentetheti a

t t fc té t-benl
Kecskemét, pf.: 483 
tel-fax:76/410 260

É S IPARMŰVÉSZETI

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 

• Mobil: 20/3389 911

L apunkat keresse a közin
tézm ényekben, valam int 

m egrendelheti a szerkesztő
ség cím én, telefonján.

b b h h i

w ?AUTOUVEG " 1
ELADAS. BESZERELÉS. GRAVIROZAS. 
SZEMÉLY- ES TEHERGÉPKOCSIKBA. 
SZELVEDOJAVITAS, FÉNYSZÓRÓK, 
TETŐABLAKOK.

r .CSOPORTOKNAK nyitvatartási 
időben, egyénileg szombatonként 15

Népi Iparművészeti 
Rongybabakészítés, batikolás, bőrözés, 
csu hófonás, körmönfonás, szalmafo
nás, gyöngyfűzés, szalagsárkány készí
tés, nádhajó készítés, gyöngyfigurák. 
Információ: Baksaine Nagy Edit 
76/327-203.

Kecskeméti és Duna-Tisza közi 
közéleti lap 
Alapította:

Kerényi György 
A szerkesztőség címe:

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.
Pf.: 483

tel-fax: 76/410 260, 485-720 
este: 76/48-23-23 

E-mail:
kozter.kecskemet@axelero.hu
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Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 
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Kulturális és Turisztikai Bizottsága, 
a Bűnmegelőzési Bizottság, 

Autóüveg Kft, és még többen 
Kiadja a Köztér Kulturális Egyesület 
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