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- iissze6llits6k a lehets6ges cselbkv6sek listijit,
- t6rgyaljftk meg e lehet<is6geket, s v6lasszanak egytitt

megfelelcit,
- irjanak egy megillapodist a cselekv6si terw6l,
- egy idci eltelt6vel t6rjenekvissza a probl6m6ra, s 6rt6-

kelj6k a megtett l6p6sek hatds6t,
- ha sziiks6ges, kezdj6k elcjlrcjl a folyamatot, alkossa-

nak fjabb cselekv6si tervet.
A kdzvetit6nek nem feladata:
- eld6nteni, hogy kinekvan igaza,
- megmondani ki a hib6s vagy a biintetend6,
- megfogalmazni, minekkellett volna tdrt6nnie a mflt-

ban.
A k6zvetit6si folyamat minden elcjit6ler 6s elk6pzelt veg-
eredm6ny n6lkiil kezdcjdik. A f6 c,6l csak az lehet, hogy
b6k6t 6sbizalmat teremtsen a felek kozott, s tal6ljunkva-
lamif6le utat, amely rem6lhetcileg enyhit a konfliktuson.
aklzvetitij feladata teh6t el6szdr is az, hogy bar6ts6gos
hangulatot teremtsen, megmagyar6zza mi viirhat6 a
megbesz6l6st6l, s mi nem.
Megegyez6sre kell jutnia a felekkel a t6rgyal6si szab6-
lyokban: ,,,\ tdrgyalisunk akkor lehet sikeres, ha
- meghallgatjuk egym6st, an6lkiil, hogy egym6s szav6-

bav6gn6nk,
- megpr6b6ljuk a v6dakat kiiktatni,
- nem kiab6lunk, nem haszn6lunk s6rt6 szavakat,
- az elhangzoltakatbizalmasan kezeljiik."
Ez ut6bbi termr6szetesen nem vdllalhat6 akkor, ha az el-
hangzottakb6l olyan biintetendci cselekm6ny deriil ki,
amircjl a hat6s6gok nem tudnak (Pl.: gyerekek szexu6lis
kihaszn6l6sa, rendszeres ver6s). A kozvetit6nek ekkor

Tdretlen hittel 6s optimizmu5sal hirdettiik meg tavaly
' 

novemberben a II. Weores Silndor Orszdgos Gyermek-
szinj|tsz6T alillkoz6t.Bizakodtunk, az elmirlt 6v t<imeges
megmozdul6sa el6g indok lesz ahhoz, hogy a grermek-
szinj6tsz6 mozgalom t6mogat6st kapjon.

A 70-es 80-as 6vekben a gyerekszinj6tszis 6lvezte
mind az illlami mind a gyermekszervezetek t6mogatfs6t.
Az akkori N6pmiivel6si Int6zetben volt felelcise ennek a
felm6rhetetlen pedag6giai jelentcis6ggel bir6 mozgalom-
nak Debreczeni Tibor 6s Gabnai Katalin. Er6feszit6siik
r6v6n, valamint a hivatalos 6llami t6mogat6ssal kialakult
a hosszir 6vekig j6lmiikodci forma: egyik 6vben felmen6
rendszerrel helyi, -megyei, -teriileti, -orsz6gos bemuta-
t6kra keriilt sor, a m6sik 6vben - tal6n a p6ratlanban -
pedig megyei, - teriileti tal6lkoz6kvoltak 6s az orszilgos
tal6lkoz6he$ett 5-6 napos orsz6gos jellegii m6dszertani
tal6ikoz6 sok -sok szakm ai tov 6bbk€pz6ssel, mfi ehlybe -
mutat6val, tdbbszdr kiv6l6 nemzetkdzi szaktekint6lyek
6ltal vezetell izgalmas foglalkoz6sokkal. Az orsz6gos ta-
l6lkoz6knak 6s a m6dszertani konferenci6knak P6cs v6-
rosa szeretettel 6s odaad6ssal adott otthont. Azt gondo-
lom P6cs nemcsak az 6n szimomra jelentette a ,,csfi-
csot". Sokan eml6ksziink m6g Mezei Eva feledhetetlen
bemutat6 foglalkoz6.saira, vagy M6rei Ferenc m6lys6ges

azonnalikdz6lnie kell a felekkel,hory ez olyasmi, amir6l
a hat6s6goknak tudni kell, s ha ez tov6bb folytat6dik, k6-
teless6ge az illet6keseket err 6l tejekoztatni.
A megegyez6s ut6n a k6nretit6l6p6sr6lJ6p6sre vezeti a
konfliktus-megold6si folyamatot. Ennek sor6n:
- megkosz<in minden segitci, pozitiv hozz6jdrul6st, s

m6lt6nyolja ha a felek tiirelmesen meghallgatj6k
egym6st,

- ha sziiks6ges, 6tfogalmaz egy-egy mondatot (,,O egy
hazug" : ,,Ha j6l 6rtem, az azOn probl6m6ja, hogy
nem tud neki hinni")

- k6rdez, ha valami nem vil6gos, ha valami t6nyt ki-
hagytak,

- dsszegz6stv6gez minden l6p6s ut6n (,,Teh6t meg-
egyeztiink abban, hogy a probl6ma l6nyege..." ,,Meg-
6llapitottuk, hogy X 6rdeke... "

- feljegyez minden javaslatot, mely a lehetcis6gekre
ir6nyul Ha mindk6t f6l tett m6r javaslatot, ci is felir-
hat m6g egy-k6t megold6st, de nem 6rvel ezek mellett,

- segit a meg6llapod6s megfogalmazilsiban, megjegy-
zi, ha egyoldahinaktiinik,vagyha fgyit6li meg, hogy
neh6z lesz betartani.

- meg6llapodik a felekkel egy 6j idcipontban, amikor
irjra tal6lkoznak, s a kdz<is terv eltal befoly6solt hely-
zetetijra6rt6kelik.

Persze nem minden megegyez6s fogadhat6 el. P6ld6ul
nem v6gzcidhet (rgy egy megbesz6l6s, hogy af6r jmegig6.-
ri: mostant6l csak hetenk6nt k6tszerveri mes a feles6s6t.
Altahban csak olyan megdllapodis fogadhit6 el, mity
mindenf6le ercjszak kiktiszobol6s6re ir6nyul, az erSszak
cs6kkent6se nem perspektiva.

szeretett6l etihtott szavaira, bdlcs gondolataira egy-egy
gyerekprodukci6 kapcs6n.

Azt6n valaki kital6lta, hogy nem lesz tal6ikoz6, rTlet-
ve lesz, de nem Pr6csett 6s igy tov6bb. Helyet kerestiink
Pesten, vid6ken, k<izben kezdett sz6pen elhalni a dolog.
Volt azonban n6h6ny lelkes megsz6llott, akinek fontos
volt az ,,iigy". Utolj6ra Kaposi L6szl6 szervezte meg G6-
diill6n az orszilgos tal6lkoz6t.

A N6pmiivel6si Int6zetet et.alakjtottak Tdbbsz6r 6t-
szewezt6k 6s mdr nem volt senki. akinek hivatalb6l is
fontos lett volna a gyerekszinj6tsz6s tigye.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g, mint t6rsada-
lmi szervezet ezt ahelyzetet m6rlegelve dontdtt rigy, hogy
1991-ben felv6llalja a gyerekszinj|Iszis iigy6t. Ennek
kapcs6n keriilt sor 1992-ben az I. Weores S6ndor Orsz6-
gos Gyermekszinj|tsz6 T al6lkoz6 meghirdet6s6re,
melynek l6trej6tte igen sok ember ildozatos munk6j6-
nak eredm6nye. Az az 6v is neh6z volt, hiszen alig csur-
rant-cseppenl a p6iy6nati fiton szerzett tdmogat6s. Igy
ad6dott, hogy az eredetileg teriileti dont6t v6llal6 Tisza-
sas 6s Lakitelek egyben az orszigos dontci helyszine is
lett. A nagyszrlmf , hatdrokon ttlr6l 6rkezett magyar gye-
rek szerepl6se pedig igazi ragyog6st adott a talilkoz6nak.

Paks v6rosa 1 993-ban nagylelkiien felajdnlotta, hogy
a II. Wedres S6ndor Orsz6gos Gyermekszrnjiltsz6Tal{i-

GYERMEKSZINJATSZAS

Gondolatok
a II. Weiires Sdndor Orsziigos Gyermekszinjftszti Taldlkozdr6l
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koz6 orszilgos ddntdj6nek otthont ;d. Tette ezt figy, hogy
ehhez csak a Mtivelcid6si Miniszt6rium illtal l6trehozott
Miiv6szeti 6s Szabadmiivekid6si Alapitv6nyt6l virhatott
p6ly izat it jin t 6moga t6st.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g gyermekszin-
jitszils6rt felelcis alelndkek6nt lev6lben kerestem meg a
megy6kben f elel6s n6pmiivel cjket, szerve zz6k, r endezz1k
meg a megyei.Ial{,lkoz6kat saj6t ercibcil, ktrzponti t6mo-
gat6s n6lkiil. Igy keriilt sor m6rciusban, 6.prilisban, m6-
jusban 18 megyei Ial{lkoz6lebonyolit6s6ra, ahol 356
csoport 7650 gyerekszereplcjvel vett r6szt.

Kiv6l6 n6pmiivelci-szakemberek szervezt1k 6s ren-
dezt6k meg ezeket: Pest megy6ben Nagy AndrilsLilszl6,
Kom6rom megy6ben T6th Zs6ka, Heves megy6ben
Smekszer Kirolyn6, Budapesten N6meth Katalin, J6sz-
Nagykun-Szolnok megy6ben Darab6nt Anna 6s Nagyn6
Farag6 M6ria, B6cs-Kiskun megy6ben Imre trLlroly.6s
Monz6k P6ter, Borsod-Abairj-Zempl6n megy6ben Er-
sekcsan6di Istv6n, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megy6ben
Sivad6 Sdndor, M6rton Istv6n, Somogymegr6ben Dara-
bos Zsuzsa 6s Cs. Bir6 J6nos, Hajdf-Bihar megy6ben Bo-
ros B6l6n6, B6k6s megy6ben Fabulya L6szl6n6, Csongr6d
megy6ben Bogd6n Lajos, Fej6r megy6ben B6ka M6ria,
Tolna megy6ben P6k J6nosn6, Baranya megr6ben Petk6
J eno, Zala megy6ben Bcisze Katalin, Vas megy6ben Cs6-
sz6r Erika, Gycir-Sopron megy6ben N6meth Andr6s,
Veszpr6m megr6ben N6meth J6zsef.

Rem6nykedtiink abban, hogy a T6rsadalmi Szerveze-
tek tilmogatil s6r a az Orszftggnil6shez - febru6r eleji ha-
t6ridcire - benyrijtotl piiyizatunkr6l a (tirsadalmi
Szervezetek t6mogat6si6ra) m6rcius-6prilisban donte-
nek 6s akkor a T6rsas6g anyagilag is t6mogatni tudja a te-
riileti tal6lkoz6kat.

A Miiv6szeti 6s Szabadmrivelcid6si Alapitv6nyn6l 6p-
rilis I 5-i hatdrid<ivel p6ly6ztunk a tal6lkoz6 teriileti ver-
senyeinek t6mogat6s66rt.

Ami ezut6n kdvetkezett, azt nem szeretn6m r6sde-
tezni, hiszen m6g visszagondolva is lid6rces ilomnak tii-
nik. A megye i szewez,lkk6tnaponta telefon6ltak lesz-e,
hol 6s mikor tertileti tal6lkoz6. Az elozetes megbesz6l6-
sek alapj6nmegkerestiik azokat, akikvSllalt6kvolna a te-
riileti tal6lkoz6 megszewez6slt. Igen im, de erre m6r
senkinek nem volt p6nze. A T6rsas6gvagyon6ra gondol-
va, - melynagyobbr6szt kiildnbdzcj kiadv6nyokra @16-
mapedag6giai Magazinra, Reformpedag6giai Olvas6-
kdnywe stb.) biztositott pelyilzatip1nezkbcil 6llr, s jobb6-
ra hazardirozt,a, kbtelezetts6get villaltunk a teriileti
ddntcik anyagi fedezet6nek biztositiis6ra.
lgykeriilhetett sor a hat tertileti ddnt6re, melynekmeg-
szewez6s6,6rt 6s lebonyolit6s66rt kiilon kdszdnetet mon-
dunk
- N6meth Katalinnak a budapest Marczib6nyi T6ri

Miivel6d6si K6zpont n6pmiivel6j6nek, aki a fdv6rosi
52 csoport bemutatkoz6s6 I szervezte.

- Nagy Andr6s L6sd6nak a Pest megyei K6zmiivel6-
d6si Informici6s Kdzpont munkat6rs6nak, aki a Pest,
Kom6rom, N6gr6d megye,

- Szekr6nyes Istvinnak a Kunhegyesi Miivel6d6si
K6zpont igazgat6jilnak, aki B6cs-Kiskun, B6k6s,
Csongr6d 6s Szolnok megre,

- Boros B6l6n6nak a debreceni K6lcsey Ferenc Miive-
l<i<16si K6zpont munkat6rs6nak, aki Heves, Borsod-
Abafj-Zempl6n, hajdri-Bihar 6s Szabolcs-Szatm6r-
Bereg meg;re,

- Csiisz6r Erik6nak a szombathelyi Megyei Mtivel6-
d6si 6s Ifjfsigi Kdzpont munkat6rs6nak, aki Gycir-
Sopron-Moson, Zala,Y as 6s Veszpr6m megye,

- Darabos Zsuzsann6nak a kaposv6ri Megyei Mrivel&
d6si K<izpont munkat6rs6nak, aki Somogy, Baranya,
Fej6r 6s Tolna megye

legkiv6l6bb gyermekszinjdtsz6 ccsoportjait liltta vend6-
giil a teriileti tal6tkoz6ra.

Ezek a koll6g 6k- szerlnyen a h6tt6rben maradva -
hihetetlen dtletess6grril 6,s szewezoklszslgr6l tettek ta-
nfis6got, mikor szinte a semmib6l var6zsoltak a r6sztve-
vci grerekek s zilmir a szines, 6rdekes programot, gyonyci-
ni 6s 6rt6kes aj6nd6kokat, eml6kezetes, j6kedvri egyiitt-
l6tet, gazdag vend6gl6t6st, igazi f esztivillprogramot.

Az Orszigos T al{ikoz6raP.akson keriilt s or , ahov5.22
produkci6 kapott meghiv6st. Alljon itt a csoportok neve,
vezetcijiik 6s miisorsz6muk:
- ,,TfIIlR" Di6kszinpad - P6pa, Fazekas M.: Ludas

Matyi - vezetci: N6m.eth Ervin
- Cholnoky I. Alt.Isk. Oregek csoport - Veszpr6m, A

konydriiletes fiir: litv6n n6pmese feldolgoz 6s - veze-
tci: Szricsn6 Pint6r Roz6lia

- Weiires S6ndor Gyerekszinj6tsz6 csoport - Ostf-
fyasszonyfa - zen6s irodalmi dssze6llitds We<ires
Sfndor verseibil - vezet6: dr. Kir6ly Istv6nn6 6s dr.
Mesterh6zyn6 J6nosa Magda

- Napsugdr Szinj6tsz6 Csoport - J6szf6nyszaru - A
r6t6ti csik6toj6s - n6pmese feldolgoz6s - vezet6:
Kov6cs Timea

- Kuncog6 9inj6tsz6 Csoport - Kunhegyes, Marek
V.: Nem szeretem a majmokat - vezetci: Szek-
r6nyesn6 J uh 6sz Mir ia, Berki Li,szl6

- Mendeg6l a mandarin csoport - Kecskem6t,LizLr
Ervin: Gyerii* dr. Zirr-Zurrhoz - vezeto: Bartha
Gabriella

- Figuris Szinjitsz6k - F6t VIIVb, Pilinszky J6nos: K2
Orat6rium - vezetd Kiss Tibor

- Figur6s Szinj6tsz6 -F6t Wb,Angol gyermekversek
-vezetci: Majsai L6szl6

- Budakeszi Szinj6tsz6k k6t produkci6val: Passi6, Csil-
lagok k6zt f6nyes csillag -vezetS: LukilcsLiszl6

- In6rcsi szinjitsz6k, Wedekind: A tavasz 6bred6se -
v ezet'6'. Kov ircsn6 Lapu Miria

- ELTE Radn6ti Mikl6s Gyakorl6 Altal6nos Iskola -
Budapest WII. oszt. O. Wilde: Bunbury c. szinjitlk -
Yezeto'.EichLaszl6

- ELTE Radn6ti Mikl6s Gyakorl6 Ahl6nos Iskola -
Budapest VI. oszt. Mirtuk - 6let j6t6k - vezet6:
Bartha Eszter

- Alfold Szinpad - Debrecen, Arany J6nos: Toldi -
feldolgoz6s - vezet6:V erhidi Attila

- D, 6md6dd,m csoport -BudapestXll. ker.-i J6kaiM6r
Alt. Isk. - Bal6zsol6, piink6sd6l6 -vezet6: Horvith
Gergelyn6

- Bfrczi Szinj6tsz6 Csoport - Kaposv6r,Babahiz-
vezet6: dr. Rumszauer J6nosn6

- Mont6gh Imre Alt.Isk. csoportja - Gdddll6, Rege a
csodaszarvasr6l - vezel6: Baranyai Gizella

- Kentaur Szinpad - Hajdritxiszdrm6ny, Foissy: K6t
szeret6 sziv - vezetci: Tdrok P6ter

- Rumli Pumpend6r6 csoport -L6trtny, Kipling:
Dzsungel kdnyve - vezet6: Zics Bogl6rka

- Tesz-vesz Siznk<ir - Hort, Csutoriin6 H6rom l6nya
-vezet6;B6di J6nosn6

- Pinokki6 J6tsz6k<ir - Nyiregyhflza,Z,elkZ.: Az ezq -
nevii l6ny - vezet6: Bodn6r L6sd6n6,
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- Csicsegi csoport - Sz6kesfeh6rvdr, R6pamese - ve-
zezt6:,Feh6r Atdrisn6
A paksiak, - 6liik6n a j6 iigyeket sziwel t6mogat6,

fiatal 6s agilis polg6rmesterrel - fantasztikus vend6gl6-
t6knakbizonyultak.

D. Szab6 M6ria a Miivel6d6siKdzpont ig azgat6jaiga-
zi menedzser h6ziasszonya volt a rendezv6nynek. Mel-
lette Hefner Erika n6pmrivel6 biztositotta a hirom napos
orsz6gos tal6lkoz6 gdrdiil6keny, j6kedvri lebonyolit6s6t.

Csak akik m6r sok 6ve szervemek ilyen vagy hasonl6
jelegri tal6lkoz6t, azok tudj6k igaz6n, hogy haminden si-
m5.n megy, program, szill6s, 6tkez6s, kultur6lis program,
szakmai besz6lget6s, oklev6l, aj6nd6k, aut6busz stb.
rendben van, az micsoda szervezett, osszehangolt team-
munk6t felt6telez!

Paks felkarolta a magyar gyermekszinj6tsz6st! Van,
ahol felismerik, hogy a gyermekkorban elsaj6titott 6s na-
pi grakorlatt6 v6lt kreativitis kihat az 6let minden terii-
let6re, hogy ezek a gyerekek felnrjttk6nt mennyivel
kdnnyebben oldj6k majd meg a felmeriilci probl6m6kat,
mennyivel jobban 6s rugalmasabban tudnak majd alkal-
mazkodni, akir v6ltani is. Szimb6likusnak 6rzem, hogy
ez a megfijult v6ros v6llalta fel a gyermekszinj6tsz6s
iigy6t.
N6h6ny meg jery z6s az elfiadisoL:hoz:
- Sikeresek, 6lvezetesek voltak, azok a produkci6k,
amelyekn6l felfedezhetcj volt a csoport folyamatos mii-
helyrnunk6ja. A gyerekek ezekben cirtimmel, j6kedvtien
lubickoltak, a kdzdns6gnek is ordmet szereztek. (lyen
volt tdbbekk6zdtt a p6pai Tiirr Istv6n szinpad Ludas Ma-
tyi c. produkci6ja.)
- Feszengett a n6z6 azokat az el6ad6sokat l6tva, ahol
szemmel l6that6an a csoport ,,betanulta" a szindarabot
vagy jelenetet, elcigyakorlat hi6ny6ban, g<ircsdsen, me-
reven szorongtak a gyerekek a szinpadon, 6r6,mnek, j6-
t6knak nyoma semvolt.
- B6tortalanok a pedag6gusok az anyagkezel6sben. Tfl-
s6gosan tisztelik a kdtott anyagot, nem mernek htizni a
megirt sz<ivegbcil, holott erre az esetek zQm6ben sziiks6g
votna. Biztatnink riket, hogy b6trabban dramatiz6ljanak
mag6val a csoporttal, hiszen nagyon kev6s a gyerekeknek
j6tszhat6 k6sz darab. A gyerekek 6letkordnak megfelel<i-
en keressenek irodalmi anyagot, amit kdzdsenfeldolgoz-
hatnak.

Sajnos tiibb helyen talilkoztunk a ,,Mi van a varizsdo-
bozban?" c. szindarabgyfijtem6ny,,gy<ingyszemeivel"
melyekirodalmi 6rt6ke enyh6n sz6lva k6tes.
- Kev6s volt a vers, a verses 6ssze6llit6s, k6r lene, ha ez
a mrifaj kiszorurna a gyerekszinj6tszisb6l. (J6 p6lda volt
effe az ostffyasszonyfai csoport - Weores S6ndor <isz-
sze6llitisa.)
- Eletj6t6kot alig l6ttunk, holott ez a konfliktusokfelt6-
r6s6nak, kezel6s6nek egyik leghat6konyabb m6dja - fci-
leg a I 1-13 6vesekn6l. Oszintes6gre, hiteless6gre nevel,
ha tisztess6gesen kezeljiik. (Az Elte Radn6ti M. grakor-
l6iskola hatodikosain ak 6letjit6ka eml6kezetesen sz6p
volt a budapesti bemutat6n.)
- Begyinizdtt viszont a ,,t6tika" miifaj, ami egy hamis,
hazug vildgotklzvetit, amikor tiind6ri sz6p, tiszta arcir
gyerekek, sl6gerekszdveg6t t6togva a szinpadon, divatos
popsztdrok 6ltozet6ben mozdulataikat pr6b6lj6k id6tle-
niil utfnozni, mikozben az eredeti dal harsog a fiiliinkbe.
Nem kertilhetjiik meg a pedag6gusok felel6ss6g6t!
- Kevr6s volt an6pi j6t6k, a mond6ka a folkl6r, holott a
6-8 6ves gyer ekekszinjiltlka 6piilhetne a n6pi j6t6kokra,
dalokra, tdncokra. Az 6letkornak megfelelci mtisorv6-
laszt6s szint6n apedag6gusokfelelciss6ge. (Tilnd6rin6pi-
j6t6kot l6ttunk a budapestiXll. keriileti gyerekektdl.)
K6ts6geim vannak affel<il, hogy szabad-e a gyermekszin-
j6tsz6st az eddigi f orm6 j 6ban m6rni ?
Min6sitjiik a csoportot, a produkci6t, ezenkeresztiil pe-
dig aszerepl6 gyerekeket, holott az, hogyj6vagykev6sb6
j6 egy el6ad6s, azkiz6r6lagavezel6t6l fiigg!Az idei 6v
legiobb 22produkci6ja kdziil pl. k6t csoport tagjai kise-
git6 iskol6sok voltak 6s kiv6l6 eloadistlilthattunk t6liik,
(a kaposv6ri B 6nczi Guszril Altaldnos Iskola, vezet6jiik,
dr. RumszauerJ6nosn6 6s a Godoll<ji Kisegit6Altal6nos
Iskola csoportja, vezet<ijiik Baranyai Gizella). Ekozben
nagynevii iskol6k fin. elit tanul6i halovilny 6s felejthetri
produkci6kat hoztak l6tre.
Szeretn6m, ha a k6zgyiil6s ddntene arr6l, hogy
- legyen-e a megyei tal6lkoz6kttlnteriileti ddntci?
- ha igen, a lemarad6k milyen visszajelz6st kapjanak?
- ha nincs felmen6 rendszer,hogyvilikel az6rt6ka

f ele j tend6tcil, az ocsu a biz6t6l?
K<izos a felel<iss6giink mivel tesziink a legjobbat gyere-
keinknek!

Szakall Judit

KI VISZI AT A KULTURAT?

H6t igen: csdd van, v6ls6g van, recesszi6 van... Kil6bo-
lunk-e belcjle, s mikor - ennekmegit6l6s6ben egyretdb-
ben, egyre passzimist6bb kdvetkeztet6sre jutunk.
,,Mondj valami j6t!" - mondja bar6tom a telefonba, mi-
ut6n alaposan kibesz6ltiik magunkat Boszni6r6l, Solin-
genrcil, a tomszki atomerciiit6sr6l 6s az ukr6n atomiitcie-
r6rcil. Es akkor elrnes6ltem neki, hory a h6t veg6n Kunhe-
gyesen voltam, a Weiires S6ndor Gyermekszinj6tsz6
Fesztiv6l teriileti ddntdj6n, amelyen n6gy megye legiobb
gyerekcsoportjai vettek r6szt.

Mir az is csodasz6mba megy, ha egy ilyen rendezv 6ny
6sszej6n. Ki ne tudn6: a kultura - m6g a hivat6sos is -
j6form6n csak kalapoz6sb6l 61, egyre laposabb az adako-
z6k ersz6nye, egyre csappan az akadoz6 kedv is. S h6t
ezek,,csak" amatcjrok! S,,csak" gyerekek! M6r a megyei

ddntdket is csak nydgve sikeriilt 6sszehozni. Rendez6k-
r6sztvev6k utols6.pillanatig nem tudtik lesz-e terem?
Sz6ll6s? Etkez6s? Osszejon-e minderre a p6nz? A csopor-
tok utols6 pillanatig biz"onytalans6gban voltak csak ma-
guk<irdm6redolgoztak-e (az sekev6s!),vagysz6mitsanak
nagyobb megm6rettet6sre! Egy h6ttel koribban (!) a me-
gyei d6ntcin vette hir6t Kunhegyes ifjir (1988 6ta) v6ro-
sa, hogy nincs gazddja a tertleti vet6lkedrinek. Mag6ra
v6llalta - s egyetlen h6t alatt osszehozta. Nem is ak6r-
hogy! Ennek az esem6nynek r,69 nem 6rzeI|, igazi f eszti,-
vilhangulata volt! Kdriiltekint6 szervez6s, figyelmes le-
bonyolit6s, egyszeni s m6gis iinnep6lyes formai keretek
- m6.r mag6ban ,,ez se sernmi", ahogy ma pestiesen
mondj6k. En azonban ink6bb arr6l szeretn6k sz6lni, ami
emdg<itt van. Hogy van egy v6ros, amelynek polg6rmes-

3ryer;=*I*:a---

37


