„Álmai megvalósulása”… 10 éves az MKB Professzori Klubja
Kozma Kata, az MKB Professzori Klub és a Kiválóságok Klubja háziasszonya, ezzel az őszinte
felkiáltással vezette fel a jubileumi rendezvény megnyitóját a műsorok társ-házigazdájává avanzsált
Kolovratnik Krisztián színművésszel. Amit álmai megvalósulásaként aposztrofált, egy igazán kiváló
kezdeményezés szárba szökkenése; hiszen az MKB Bank nagyvonalú támogatásával sikerült az ország
valamennyi egyetemén dolgozó aktív és emeritus kollégák nagy találkozását mindenki számára élvezetes
módon, magas színvonalon megszerveznie. Mert bizony közösségépítés ez a javából! Hiszen egyetlen
más olyan tudományos, szakmai, felsőoktatási fórum vagy rendezvény sincs az országban, amely
szakterületüktől függetlenül egy asztal köré tudná ültetni az orvost a népzenésszel, az irodalomtudóst a
matematikussal, a mérnököt az esztétával. Ezt a csodát - nyugodtan nevezhetjük így, Kozma Kata
lelkesedése, szakértelme és ügyszeretete tette lehetővé, amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni.
Kezdettől résztvevője vagyok nejemmel az összejöveteleknek és az országos nagyrendezvényeknek, sok régi barátommal, kollégámmal csak itt futunk össze. Tapasztalatból állíthatom,
hogy az értelmiség eme fontos szegmensének a politikamentes közösséggé formálását nem erőltetett
módon, hanem különleges kulturális, kulináris színvonalon sikerült elérnie figyelmességével és
hozzáértésével vendéglátó háziasszonyunknak. Kata hívására a legkiválóbb előadó művészeinktől kezdve
írók, költők, zenészek, képzőművészek, de kollégáink, a tudomány művelői is vállalták a fellépést a
rendezvények színpadain, ill. adott esetben a megmérettetést is a játékos sportversenyeken. Kata
nagyszerű érzékkel vette észre, hogy a tudomány, a kutatás és felsőoktatás, azaz a „professzorok” világa
elválaszthatatlan a kultúra élvezetétől és alkotó művelésétől is. Ezért hozta létre néhány éve a
Professzori Klub mellett a Kiválóságok Klubját, hiszen a tudomány és kultúra egymás éltetői. Kívülállónak
is öröm látni, ahogy háziasszonyunk szinte lubickol a népszerű művészek szeretetében, akik boldogan
vállalják kérésére a fellépést, dedikálást, találkozókat a klub közönségével. A nagyszámú (mintegy ezer
fős) közönség igényes szórakoztatása ezúttal is kiválóan sikerült a Domony-völgyben, a Lázár Lovaspark
csodálatos szépségű természeti környezetében, még ha pl. a Nobel díjasokról anekdotázó tudósoknak
tudomásul is kellett venniük, hogy mondandójukat a közeli színpadról dübörgő zenei aláfestéssel kell
előadniuk – már amennyit hallani lehetett belőle.
A közös klubrendezvényeken megnyilvánuló nagyszerű szimbiózis sikerén felbátorodva hozták
létre az ígéretes fiatal művészek támogatására 2013-ban a Klub mentori programját. Ezúttal már ők is
oroszlánrészt vállaltak a műsorban. A klubtagok közül többen a babzsákokon heverve, a LED kivetítő
előtt– igaz a rozé-forrás közelében - töltötték a nap nagy részét. A több helyszínen párhuzamosan pergő
események között cikázva itt, a mentoráltak színpadánál futottunk össze Katával. Leírhatatlan az a
büszkeség, ahogy két fiatal művész-mentoráltját bemutatta és bíztatott a fellépésük, alkotásuk
megtekintésére.
Nagyon ígéretes kezdeményezés a kutatóintézeti bemutatkozások sora, amit idén a debreceni
ATOMKI gárdája igen magas színvonalú, ugyanakkor közérthető, élvezetes előadásaival, bemutatóival
nyitott meg. Különleges hangsúlyt adott a bemutatkozásnak az a sajtót bejárt hír, hogy Krasznahorkay
Attila vezetésével itt született meg az a magfizikai vizsgálati eredmény, ami talán - egy képzavarral élve –
az univerzum tömegének zömét alkotó „sötét anyag” létére vethet fényt.
Háziasszonyunk a nap folyamán többször szólította fel a hallgatóságot, hogy írjanak az ún.
Mosoly-falára. Nehezen gyűltek kommentárok, de valaki ezt jegyezte fel: „Még csak tíz éves és máris
mekkora siker! Mi lesz itt még?! Köszönjük MKB és Kozma Kata!”
Szívünkből szólt!
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