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Magaslesben a gyilkosok felett
A z 53. Magyarkanizsai Irótábor margójára

Egyre több iskola csatlakozik 
a sztrájkhoz

Kezdjük talán a legvégén: a szomba
ton befejeződött hagyományos, 53. alka
lommal megrendezett Magyarkanizsai 
Irótábor vándorkulacsát Rigó Béla író, a 
Kincskereső c. folyóirat főszerkesztője ér
demelte ki versével. A négynapos találko
zó szerdán, az írótábor emlékművének a 
megkoszorúzásával a magyar
kanizsai Népkertben és a vá
rosháza dísztermében megtar
tott ünnepélyes megnyitóval 
kezdődött. Másnap került sor 
a Szemtől szemben -  irodalmi 
közönségtalálkozóra a Halász 
téren, valamint a József Attila 
emlékestre a József Attila 
könyvtárban, amelyet Verebes 
Kmács Erika szavaló, Kaszás 
Éva, aki csellón játszott és az 
óbecsei A Prima Vista együttes 
készítettek. Pénteken délelőtt 
az írók rendkívüli irodalomó
rákat tartottak a magyarkani
zsai és a környékbeli általános 
és középiskolák tanulói részé
re. Ugyanabban az időben dr.
Papp György szervezésében, a 
Cnesa -  Oktatási és Művelődé
si Intézményben került sor a 
szociográfiai műhelyre, amely
nek munkájában többek kö
zött Tóth Glemba Klára, Gáb- 
rityné dr. Molnár Irén, Molnár 
Csikós László, Rajsli Ilona, Hózsa Éva, 
Papp György vettek részt. A szociográfiai 
műhely munkája kapcsán Vajda Gábor 
többek között elmondta, nagyon jó, hogy 
működik ez a műhely, ahol különféle ér
deklődésű emberek, egyetemi tanárok, 
publicisták, alkalmi kutatók jöttek össze 
és szakszerűen nyilatkoztak egyes témák 
kapcsán.

munkát végez ez a csoport, az életvizsgá
lattól a nyelvi problémákig sok mindent 
átfog az életünkből. Önism eretünket 
szolgálja. Nagyon jó  lenne, ha a politiku
sok jobban odafigyelnének az ilyen feltá
rásokra, amelyek bemutatásra kerültek, 
különben nincs az egésznek semmi értel
me. Ha ennek a műhelynek az eredmé
nyei saját köreinkben maradnak, akkor 
felesleges emberekké válunk. Humani
zálni kell a kultúrát, javítani kell az éle
tünkön, a létünkön. Rengeteg lehetősé
günk van. Ha egy-két éven belül nem te
szünk meg mindent ennek érdekében, 
akkor elmegy a fontos vonatunk -  mond
ta többek között Vajda Gábor.

Pénteken este a jelenlévő írók felolva
sóestet tartottak a városháza dísztermé
ben. Műveikből egy-egy verset, illetve no
vellát olvastak fel Beszédes István, Csorba 
Béla, B. Foky István, Nagy Abonyi Árpád, Né
meth Ákos, Rigó Béla, Serfőző Simon, Sándor 
Zoltán, Zvonko Saric, Tari István, Torok 
Csaba, Tóth Éva, Verebes Ernő és Vicéi Ká
roly.

Az írótábor idei témája kapcsán, Gyil
kosok közt élünk? (A háborús megráz
kódtatások, az átalakulás és a városi zűr
zavar irodalma) a szombati tanácskozá
son kilenc alkotás hangzott el. Tóth Éva 
író, költő, műfordító, a Magyar Pen Klub

alelnöke bevezető előadásában a nyelvi 
jogokról szólt. Bata János értekezésében 
a kilencvenes évek viszontagságait dol
gozta fel, s mint előadásában hangsúlyoz
ta „az utolsó pribékek most is parancso
kat osztogatnak és döntenek a sorsunk 
felett”. Odaillő folytatása volt ennek az

A megkoszorúzott emlékmű

előadásnak Vicéi Károly Hedonista nomá
dok című tanulmánya, amelynek szerzője 
még következetesebben taglalta a kilenc
venes évek háborúit, a háborús bűnözés 
kérdésének a megoldatlanságát és a világ 
közömbösségét. Vajda Gábor tanulmá
nyában a vajdasági magyarság jelenlegi 
helyzetét boncolgatta, külön kiemelve az 
erkölcsi érték, gyerekeink tudatának, va

lamint az élembertelenítésünk elleni til
takozás fontosságát. B. Foky István Ma
gasles című művében az önismeret szük
ségességét taglalta, amely felsegíthet ben
nünket egy olyan magaslesre, ahonnan a 
kellőképpen tudjuk értékelni a dolgokat. 
Mint mondotta, a mi dolgunk, hogy tisz
tába tegyük a gyereket. Zvonko Saric mű
vében az értékek hierarchiájának a fel
bomlásáról szólt, a szellemiség gyilkosai
ról, valamint még a horvát nemzeti ki
sebbséget ért sérelmekre is kitért. Rigó 
Béla beszámolójában a kollektív ítélke
zésről szólt. Németh Ákos Leszámolás a 
kultúrával című művében a színház erózi
ójáról szólt Magyarországon, míg Bene- 
dikti Tamás Világszínpad -  Magyar változat 
című kimerítő tanulmányában a mohácsi 
vész előtörténetét fejtette ki, megpróbál
ván párhuzamot vonni a múlt és a jelen 
között.

Az említetteken kívül az idei írótábor
ban Ács Margit, Bogdán József, Bognár 
Antal, Bordás Győző, Dudás Károly, Mili- 
voj Mikovié, Raffay Endre, Kátai Zoltán
énekmondó, Pomogáts Béla, az Illyés 
Közalapítvány kuratóriumának az elnö
ke, Varga-Sabján Gyula, a kiskunhalasi 
városi könyvtár igazgatója, Kanyó Zoltán, 
a szervezőbizottság tagja, Koncz István 
műsorvezető és mások vettek részt.

■ r.

Nincs jelentkező 
távoktatásra

Az augusztusi vizsgaidőszakban senki 
sem jelentkezett a szabadkai Építőmér
nöki Kar -  az európai felsőoktatási törek
véseket tükröző -  három éves távoktatá- 
sú mérnökképzésére. Egyébként, újdon
ságként kívánja a fakultás az országban 
elsőként a távoktatást bevezetni, de pá
lyázó nem volt. A négyéves szakokra pá
lyázó 39 jelentkező közül 5-en töltötték 
ki magyar nyelven a felvételi tesztet.

A szabadkai Műszaki Főiskolán 10-en 
jelentkeztek a szeptemberi pályázati idő
szakban a tandíjmentes kategóriában 
fennmaradt 33 szabad férőhelyre. Itt 
szerdán szervezik meg a felvételi vizsgát.

A szabadkai Óvóképző Főiskolán a 
tandíjfizetéses kategóriában a magyar ta
gozaton a 7 szabad férőhelyre 5-en je 
lentkeztek, míg a szerb tagozat 23 helyé
re 14 jelentkező volt. A szabadkai Köz- 
gazdasági Karon tandíjmentes kategóriá
ban maradt 230 férőhely. Összesen 33-an 
jelentkeztek, közülük 3 magyar ajkú pá-

'yázó- ■ m. k.

• Évek óta szervezik a magyarkanizsai 
Jazz, improvizatív zene... fesztivált, és 
olyan embereket sikerült elhozniuk Vaj
daságba, akik kivételes szellemiségükkel, 
tehetségükkel, művészetükkel világhír
névre tettek szert. Mi minden szükséges 
egy-egy fesztivál megszervezéséhez?

-  A mi munkamódszerünk alapja, 
hogy mindig előre tervezünk. Voltaképp 
már a 2006-os fesztivál programja is elké
szült. Ezt természetesen nem hozzuk elő
re nyilvánosságra. A Kanizsai Művészeti 
Műhely egy civil szervezet, amely gyakor
latilag nem rendelkezik állandó pénzfor
rással, így minden évben a projektuma
inkhoz, így a jazzfesztivál megszervezésé
nek költségeire is pályázunk. Az utóbbi 
években nagyon jó  kapcsolatokat sikerült 
kiépítenünk a BITEF-fel (a színház vilá
gából ismert szervezet) és a Jugokoncert- 
tel (Szerbia és Montenegróban a legna
gyobb komolyzenei programokkal foglal
kozó ügynökség).

Annak ellenére, hogy Magyarkanizsa 
nem egy nagy város, mégis világhírű pro
jektumokat tudtunk itt szervezni. Ehhez 
persze már erősebb háttérrel rendelkező 
társszervezőkre van szükség. A szervezés 
rengeteg utazással jár, ha nem is utazunk 
messzebbre, de Belgrád és Budapest kö
zött folyamatosan ingázunk. Arra sajnos 
nincs pénzünk, hogy messzebbre men
jünk válogatni, de nagy segítségünkre van 
az internet, hiszen ezzel gyakorlatilag bár
hová eljutunk. Emellett igyekszünk együtt
működni mind több szervezettel. Tagjai 
vagyunk az Európai Jazz Szövetségnek, 
együttműködünk a győri, a debreceni jazz- 
fesztivállal. Újabban a budapesti MU Szín
házzal. Aminek nagyon örülünk az, hogy a 
kapcsolatfelvétel már fordítva is működik, 
vagyis sokan megkeresnek bennünket.

• így akár Önök is segítséget nyújthat
nak külföldi fesztiválok megszervezésé
ben?

-  Szellemi és tapasztalatbeli segítséget 
tudunk nyújtani. Gondolok itt a kapcso
latrendszerünk nyitottságára. A legfőbb 
dologként pedig a fesztivál koncepcióját 
említeném, hiszen a Bicskei Zoltán által 
képviselt szellemiséget példaértékként 
kezelik külföldön is.

• A fesztivál létrejöttét támogatók név
sora közt számos külföldi alapítvány és 
szervezet neve is felbukkan. Ezek szerint 
a szellemiséget ilyen módon is díjazzák.

-  Főként az Illyés Közalapítványt emlí
teném, akik már évek óta támogatják a 
munkánkat, illetve a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumát, de az idén fel
vettük a kapcsolatot a külügyminisztéri
ummal is. Támogatnak bennünket helyi 
cégek, illetve a község, valamint az alapít
ványokon kívül jónéhány kultúrintézet, 
így a Goethe Intézet, a Francia Kultúr- 
központ és az Olasz Kultúrközpont, az

(Folytatás az 1. oldalról) 
A hétvégi szakszervezeti üléseket kö

vetően tegnap további 20 belgrádi általá
nos iskola csatlakozott a sztrájkhoz, Nii- 
ben 7, Vmjaéka Bánján 2 iskola tanárai 
átigazlova magukat az unióba, szintén le
álltak a munkával. Vajdaságban 80 általá
nos és középiskolában (ahol a tanügyi 
munkások a Szerbiai Pedagógusok Szak- 
szervezeteinek Uniójához tartoznak), 
nincs oktatás. Hétfőn Ópáva és Szécsány 
iskolái is társultak elégedetlen kollégáik
hoz. A tartományi székvárosban 18 okta
tási intézményben egyáltalán nincs taní
tás, kilencben pedig rövidített órákkal fo
lyik a munka. A Tanügyi Dolgozók Vajda
sági Szakszervezete vezetőségében még 
tömegesebb megmozdulásra számítanak. 
A legtarkább helyzet azokban a tanintéz
ményekben várható, ahol a tanügyi dol
gozók egy része a sztrájkoló szakszerve
zet, más része pedig a minisztériumi ille-

Amerikai Nagykövetség és a Lengyel 
Nagykövetség. Az idei év egyik fő projek
tuma a Szertartászene királyunk, a Nap 
tiszteletére, amely Szabados György felú
jíto tt zenedarabja, és amelyet egy nem
zetközi zenekar ad majd elő. Ez a ma
gyar-szerb kulturális kapcsolatok beveze
tő rendezvénye, amelynek első bemutató
ja  6-án Belgrádban, majd 7-én Magyarka- 
nizsán lesz. A tavalyi és tavalyelőtti feszti
vál zenei anyagát Londonban a világhírű 
Leo Recordsnál adják ki. Nemrég kap
tunk tőlük egy e-mailt, amelyben meg
kértek minket, hogy a Szabados koncer
tet vegyük fel megfelelő technikával. így 
erre az eseményre Győrből érkeznek 
hangtechnikus barátaink. így utólagosan 
CD formában is napvilágot láthat ez a 
nagyszabású zenemű.

• A fesztivál ideje alatt ugye sor kerül 
a Nagy József Regionális Koreográfiái 
Központ alapkőletételére is? Azt hiszem 
óriási távlatok nyílnak ezzel ebben a régi
óban.

tékesekkel már megegyezésre ju to tt szak- 
szervezetek tagjai. Ézekben az iskolákban 
felemásan folyik majd a munka. A hely
zet csak az elégedetlen pedagógusok kö
veteléseinek teljesítésével rendeződhet -  
állítják a szakszervezeti vezetők. Mind is
meretes, munkaévenként 200 eurós vég- 
kielégítést kérnek a munkaerőfelesleggé 
nyilvánított pedagógusoknak, a nyugdí
jaztatás alkalmával az eddig  másfél he
lyett 3 havi átlagbér kifizetését, a munka
béreknél pedig a holtmunka után járó 
0,5 százalékos elszámolását szeretnék 
megtartani. További munkabértárgyalá
sokat sürgetnek, hisz a 13,5 százalékos 
infláció már jóval meghaladta a 9,1 száza
lékos tervezett inflációt. S kérik, hogy 
az eddig csak megállapodás formájá
ban rendezett bérelszámolási koefficien
sek a kollektív szerződésekbe is bekerül
jenek.

-A  fesztivál szervezésével párhuzamo
san Nagy József hazatérésének eseménye
it is előkészítjük. Az idén nagy találkozók 
lesznek Magyarkanizsán, hiszen itt lesz az 
Avignoni Színház igazgatója, illetve a 
Nagy József által Orleans-ban működte
tett koreogáfiai központ főmenedzsere. 
Megkezdjük az együttműködési tárgyalá
sokat, hiszen Nagy József 2007-től már itt
hon is dolgozni fog.

A regionális koreográfiái központ fel
építésével Vajdaság és^a régió, az egész 
Kárpát-medencét tekintve egy olyan kul
turális központtal gazdagodik, ahol a fia
tal művészek eg)’ olyan melegágyra talál
nak majd, ahol világhírű előadókkal tud
nak együtt dolgozni. Nagy József szemé
lyisége hihetetlenül sok embert idevonz 
majd a világ minden tájáról, minden mű
vészeti ág képviseletében. így a fiatalok 
számára rengeteg lehetőség, a szellemi 
kultúra bizonyos körei elérhető távolság
ba kerülnek.

* SIRBIK Attila

A szecesszióra irányította a közfigyelmet
Bemutatták Béla Duránci A vajdasági építészeti szecesszió 

cím ű könyvét, mely először je len t m eg szerb nyelven, 
magyar nyelven pedig immár másodszor

Béla Duránci művészettörténészünk A vajdasági építészeti szecesszió című kiadvá
nyának minapi szabadkai bemutatója iránt kivételesen nagy volt az érdeklődés a Kép
zőművészeti Találkozó tágas emeleti kiállítótermében. Duránci 20 évvel ezelőtt írt 
kézirata most jelent meg először szerb nyelven, a Grafoprodukt kiadásában.

A könyv magyar fordításban már 1983-ban megjelent a Forum Könyvkiadó gondo
zásában, most pedig a Grafoprodukt adta ki ennek hasonmás kiadását, valamelyest 
bővített formában. Náray Éva akkor, 22 éve kezdett el Duránci-szövegeket magyar 
nyelvre átültetni, és a szerző a legnagyobb elismeréssel szólt kiváló, szakavatott fordí
tásairól. Mint az esten elhangzott méltatásokban is elhangzott: az igazságtalanul, mél
tánytalanul elhanyagolt, háttérbe szorított szecesszióért Béla Duránci indult harcba el
sőként, és rengeteget tett azért, hogy ezek a szecessziós szabadkai épületek bekerülje
nek mind a szakemberek, mind a köznapi emberek tudatába.

Idetartozó hír, hogy e hó 12-én 18 órai kezdettel a Képzőművészeti Találkozóban 
megtekintheti Siflis Zoltán Szabadka, a szecesszió városa című filmjét és Dúló Károly- 
nak a közép-európai szecesszióról készült 70 perces, átfogó filmaíkotását.

írók a Népkertben

-  Nagyon tetszik, hogy széles körű

■ M. E.

Nem halat adunk, hanem hálót
Bálint Zoltán, a Kanizsai Művészeti Műhely igazgatója a holnap kezdődő Jazz,

improvizatív zene... fesztiválról


