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Böjt előtt 

Hagyomány és játék 
Forráskút farsangja azonban 

alábbhagy. A tél-égetésre szű-
kül. Lévai József kedve sem a 
régi, a falu boltosa, momentán 
az impozáns szövetkezeti áru-
da vezetője kicsit szomorkásán 
emlékezik korábbi időkre . 
Igaz, szomorúságának családi 
oka is van, a szeretett feleség 
halála óta már minden más-
képp van. A hitbeli megnyug-
vás, a sorssal való megbékélés 
a nagy vígságot már nem hoz-
za. 

- Régtől nagy esemény For-
ráskúton a tuskóhúzás. A far-
sang, a böjt kezdete, a húsha-
gyó kedd mind jelezték és jel-
zik a vallási ünnepkört is, ami 
a falusi ember számára erőseb-
ben a lélekbe ivódott - mondja 
Lévai József. Kicsit mentege-
tőzve folytatja, hogy a mostani 
esztendők nem kedveznek a 
maszkos játéknak a községben. 

• Mitől csökkent a vígsá-
gos idő jelentősége a maga 
számára? 

Van úgy, hogy az em-
ber néha elengedi ma-
gát. Játékos kedvvel , 
vígsággal tölt egy-egy 
napot Nevezetes napot, 
nevezetes időszakban. 
Hagyomány a farsang, 
hagyomány a népi játék, 
hagyomány maszkot öl-
teni . Ismert ugyan a 
mondás, hogy lesz még 
ennek böjtje, meg arról 
is tudunk, hogy a legne-
vezetesebb tél-űző far-
sangolás Mohácshoz 
kapcsolódik és a hely ne-
ve mást is észbe juttat. 
Mégis farsang, mégis já-
ték. Csakazértis. 

- A családi ok részbeni ma-
gyarázat, azt kellene elemezni, 
mitől kevesebb a falu számára 
a régi hagyomány. Mert le-
csökkent az ázsiója, az bizo-
nyos. Úgy az utóbbi négy-öt év 
már nem olyan farsangolást 

„Nem tudunk csodát tenni" 
- mondja Pusztaszer polgármestere 
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hozott. Szerintem az emberek 
jobban elkötelezték magukat 
az anyagi dolgokkal, meg a 
köz-szellem is megváltozott. 
Talán azért, mert a kárpótlással 
egyik többet kapott, másik ke-
vesebbet, s ez rontotta az em-
beri viszonyokat. Korábban 
kevesebbszer fordult elő, hogy 
jó komák, esetleg rokonok is, 
alig akartak szót váltani egy-
mással. 

• Korábban, még akár a 
Rákosi-időkben is szántak 
az emberek időt a megtart-
ható vidám hagyományok-
ra. Akár a disznótoros 
maszkázásra is, amikor pe-
dig gyéren voltak a vidám 
disznótorok. 
- Ez igaznak látszik. Itt For-

ráskúton is voltunk fiatal ko-
runkban kántálni, kiöltözve 
maskarába. Amikor még ko-
vács tanonc voltam, kántálás-
kor elemeltünk két hurkát az 
egyik helyen. Meg is sütötte a 
kezem a forró zsírból kimene-
kített hurka. 

• A tél-temetésnek csakúgy 
megvolt a maga liturgiája. 
A falu boltosa, Lévai uram 
mennyire kapott ebben fő 
szervező szerepet? 
- Mindég szerettem ezekben 

a dolgokban élen járni. Nem 
magamban, mert a farsangolás 
előtt több csoportban készül-
tünk, mindegyiknek volt egy-
egy vezetője, szervezője. Azért 
kellett, hogy változatos legyen 
a maskara, ne egyformának öl-
tözzünk. 

• A maszkokat ki-ki maga 
készítette? 
- Általában igen. Ezzel már 

elóre átéltük a hagyományos 
népi játék érdekességeit, élmé-
nyeit. A készülődéssel össze-
függött a maskara elkészítése. 
Vásznat viaszozva, formára rá-
húzva készül t a fogat lan , 
vigyorgó arc. Ebben bolondoz-
ni élmény volt. Teli vagyok 
emlékekkel, s reménykedek, 
megmarad még sokáig a ha-
gyomány. 

Bacsói Patai 

sók voltunk a megyében mun-
kanélkül i ség t ek in te tében . 
Amikor lejárt az emberek 
munkanélküli segélye, akkor 
sorra jöttek jövedelempótló tá-
mogatásért. Június végén döb-
bentünk rá, hogy ez annyira 
megterheli az önkormányzat 
költségvetését, hogy még mű-
ködőképesség is veszélybe ke-
rülhet. Ezért tavasztól őszig, 
amikor a mezőgazdaságban 
idényjellegű munkát lehet ta-
lálni, akkor szüneteltetjük a fo-
lyósítását. A téli időszakban a 
fűtés és az egyéb költségek is 
magasabbak, ezért ilyenkor 
nagyobb szükség van a támo-
gatásra. Szerencsére a lakosság 
megértette, hogy a falu érdeké-
ben kellett ilyen döntést hoz-
nunk. 

• Munkahelyteremtésre re-
mény sincs? 
- Tavaly év végén szerző-

dést kötöttünk egy kiskunfél-
egyházi vállalkozóval, aki ci-
pőfe lsőrész t gyár tó üzemet 
szándékozik itt indítani, ami 
20-25 asszonynak tudna mun-
kát biztosítani. Ez azonban ko-
rántsem oldja meg a gondja-
inkat. 

• Milyen jövő vár így Pusz-
taszerre? 
- Ha nem változik a költ-

ségvetés elosztási rendszere, 
akkor néhány éven belül ez a 
település is olyan szegény lesz, 
mint amilyenek most az Ózd 
környéki falvak. Saját erejéből 
csak a kötelezően előírt felada-
tokat - igazgatás , okta tás , 
egészségügy - képes biztosíta-
ni, fejlesztésre, beruházásra 
egy fillér sem jut . Ez a falu 
mindig perifériának számított, 
nincs vasút, egyetlen úton lehet 
ide bejönni, se Csongráddal, se 
Ópusztaszerrel nincs közúti 
összeköttetésünk. Ha Puszta-
szert a hasonló átlagos közsé-
gekkel összevetem, akkor talán 
az lehet pozitívum, hogy itt az 
emberek megfontoltak, komp-
romisszumkészek nem ugranak 
rögtön egymásnak. Megértet-
ték, az önkormányzat nem tud 
csodát tenni, ezért mindenkit 
az foglalkoztat , hogy minél 
könnyebben meg tudjon élni. 

H . Z s . 
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A megyehatáron fekvő 1750 
lakosú Pusztaszer „zsákutcás" 
település, az E-75-ös főútról 
vezet oda az egyetlen közút. A 
legtöbb ekkora nagyságrendű 
községhez hasonlóan az önkor-
mányzat idén itt is nehéz hely-
zetbe került. A szigorú takaré-
kossági intézkedések ellenére 
is az ezévi 47,7 milliós költ-
ségvetés 4 millió forintos for-
ráshiányt tartalmaz. Kertész 
Lászlóval, akit decemberben 
három je lö l t közül e l söprő 
többséggel újra polgármesterré 
választottak, a falu gondjairól 
beszélgettünk. 

- Az előző ciklusban né-
hány kisebb járda- és parko-
lóépítést leszámítva nem lehe-
tett látványos fejlesztéseket 
megvalósítani. Ábban bízva 
vállaltam újra ezt a feladatot, 
hogy ebben a négy évben több 
lehetőség lesz beruházásokra. 
Ma már tudom, hogy semmivel 
sem lesz könnyebb. Nagyon 
kellene egy tornaterem, sok 
utat ki kellene kövezni, mert 
nagyobb eső után óriási gondot 
jelent a közlekedés. A nyolcva-
nas évek elején kölönböző tá-
mogatásokat adott a tanács az 
ép í tkezőknek , akkor sokan 
le te lepül tek itt, de később 
megindult az elvándorlás, és 
csak 1990-tól kezdődött a stag-
nálás. 

• Pusztaszer forráshi-
ánnyal számol ebben az év-
ben. Mi történne, ha nem 
folyósítaná a kormányzat 
ezt az összeget? 

Kertész László polgármester 

- Bízom benne, hogy meg-
kapjuk, bár a tavalyihoz képest 
megduplázódott a megyében a 
forráshiányos önkormányzatok 
száma. Tavaly még minden 
igényt kielégítettek. Ha nem 
kapnánk állami segítséget, ak-
kor meg kellene szüntetni a 
fogorvosi ellátást, be kellene 
zárni a könyvtárat és a művelő-
dési házat, sőt hitelt is kellene 
felvenni a működéshez, amit a 
jelenlegi kamatszintek mellett 
meglehe tősen nehéz lenne 
visszafizetni. 

• Mekkora gondot jelent a 
településen a munkanél-
küliség? 
- Pusztaszeren 1992-ben te-

tőzött a munkanélküliség, ami-
kor megszűnt, illetve átalakult 
a Hétvezér Tsz. Tavaly fél 
éven át 30-32 százalékkal el-

Falusi pillanat. (Fotó: Somogyi Károlyné) 

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet - védett területkénti - létét egyértelműen bizonyító 
jogszabály vagy jogszerű határozat hiányában - mint arról már hírt adtunk - vita-
tott, kit is illet az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark tulajdonosi és kezelői 
joga. Kérdés továbbá: történt-e törvénysértés azzal, hogy az 54 hektáros ingatlanrész 
ma - a Csongrád Megyei Vagyonátadó Bizottság és a Belügyminisztérium döntése 
értelmében - állami tulajdonban van, és bár sokkal inkább jelentős történeti, mint 
természeti értékeket képvisel, kezelőjének mégis a Kiskunsági Nemzeti Park igazga-
tóságát jelölték ki. 

m Továbbgyűrűzik az emlékpark-ügy 
m Jogsértöek-e, illetve alkotmánysértőek-e a határozatok? 

Ópusztaszer a bíróságon keresi igazát 

• Időközben azonban megtud-
tuk, hogy az ügy korántsem 
„egyszerűsödik le", csupán a 
természeti és történeti értékek 
párharcára, hanem ennél jóval 
szerteágazóbb, sokak érdekeit 
sértő következményekkel kell 
szembenézni. Ezt látszik iga-
zolni többek között az a tény, 
hogy a Csongrád megyei köz-
gyűlés legutóbbi ülésén - Sán-
dorfalva, Dóc, Ópusztaszer, 
Baks és Pusz taszer önkor-
mányzata nevében - Belovai 
Pál megyei képviselő, egyben 
Dóc polgármestere a Puszta-
szeri Tájvédelmi Körzet ellen 
emelt szót, és kérte a testületet, 
vállalja fel érdekeik képvisele-
tét a környezetvédelmi minisz-
tériumban, illetve az Ország-
gyűlés Környezetvédelmi Bi-
zottsága előtt. Az érintett tele-
pülések indoklása szerint ugyan-
is annak idején őket megkerül-
ve, szelektálás nélkül, csupán a 
téeszek beleegyezésével került 
az említett földterület termé-
szetvédelmi oltalom alá. Ugyan-
akkor az utóbbi húsz évben -
főként állami támogatással -
visszafordíthatatlan beavatko-
zások történtek ezeken a föl-
deken. így a természetvédelem 
fenntartása értelmetlen, szelle-
me ellentétes az önkormányza-
ti törvény előírásaival, hiszen 
kizáija őket a földhöz jutás le-
hetőségéből, sőt lehetetlenné 
teszi a jogos egyéni kárpótlási 
földigények kielégítését is. Kü-
lön gondot jelent, hogy mint 
védett területeken nem lehet 
homokbányát nyitni, dögkuta-
kat létesí teni , szennyvíz le-
eresztő helyeket kialakítani, 
vagy az új birtokokon gazdasá-
gi épületeket építeni, akadá-
lyozva ezzel a települések fej-
lődését. Ezért ezt az indokolat-

lan adminisztratív gátat - véle-
ményük szerint - mielőbb le 
kellene rombolni. Hogy a kérés 
meghallgatásra talál-e, nem 
tudni. Sőt, a jóslatok sem le-
hetnek túl biztatóak, mert mint 
Ópusztaszer polgármestere, 
Kecskeméti János elmondta, a 
napokban érkezett meg Baja 
Ferenc környezetvédelmi mi-
niszter elutasító levele Leh-
mann Istvánhoz, a megyei köz-
gyűlés elnökéhez, aki már az 
elmúlt esztendőben kérte a ter-
mészetvédelmi oltalom felül-
vizsgálatát éppen a problémák 
peren kívüli rendezése érdeké-
ben. 

Az ellentmondással teli le-
vél azonban arra engedi követ-
keztetni olvasóját, hogy még 
az üggyel foglalkozó helyettes 
államtitkár sem kezelte igazán 
körültekintően a felvetett ész-

revételeket. Hiszen nem szól 
arról, miként fogja az állam 
mint tulajdonos e kiemelt nem-
zeti érték működtetését, fej-
lesztését támogatni. Márpedig 
ez kulcskérdés még akkor is, 
ha sajnálatos módon a mille-
centenáriumi ünnepségsorozat 
kiemelt helyszínei között - egy 
'94 októberi kormányhatározat 
értelmében - már nem szerepel 
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark! De az is 
érthetetlen, miért közli a levél 
megváltoztathatatlan tényként 
a BM határozatát az emlékpark 
állami tulajdonbavételéről, ho-
lott az ellen fellebbezéssel le-
hetett élni és ezt Ópusztaszer 
önkormányzata meg is tette, 
sőt az első tárgyalás - néhány 
nappal ezelőtt - már lezajlott a 
Szeged Városi Bíróságon. 

Arról pedig nem is beszélve, 

hogy az országos hatóságok-
nak illene tudomásul venni -
még ha vidékről és ráadásul 
egy községről van is szó - , 
hogy a törvény értelmében az 
emlékpark dolgában meg kell 
hallgatni az önkormányzat vé-
leményét. Mivel ez nem történt 
meg, az ópusztaszeriek ezt jog-
sértőnek tartják a VÁB azon 
határozatával együtt, amely 
megtagadja számukra az 54 
hektáros földterület tulajdonba 
adását. Ezért a belügyminisz-
terhez fordultak, de sajnos, ott 
is hasonló „sikerrel" jártak. így 
a te lepülés önkormányza ta 
nemcsak a VÁB, hanem a bel-
ügyminiszter ellen is keresetet 
nyúj to t t be a b í róságon. A 
helyzetet tovább bonyolítja, 
hogy a tájvédelmi területen az 
önkormányzatnak van egy víz-
műtelepe, amely Ópusztaszer 

és az emlékpark ivóvízellátását 
biztosítja. Ez a közmű - az ön-
kormányzati törvény értelmé-
ben - a község tulajdonába ke-
rült, de most a VÁB egy újabb 
határozatával elutasította az 
ópusztaszeriek e területre vo-
natkozó igényét is. Ez pedig 
ellentétes a község lakóinak ér-
dekeivel, akik úgy érzik, a ha-
tóságok megpróbálják „kisem-
mizni" őket a jogszerűen nekik 
járó vagyonból. Ráadásul oly 
módon teszik ezt, hogy közben 
szóra sem méltatják őket, a fe-
jük felett, a kárukra határoz-
nak. Holott a település - aho-
gyan vita nélkül tudomásul 
vette, hogy az emlékparkban 
lévő építmények tulajdonjoga 
Csongrád megye önkormány-
zatát illeti meg - elfogadná a 
terület állami tulajdonban tar-
tását is, ha garanciát kapna an-

nak fejlesztésére. Ópusztaszer, 
sőt a régió számára ugyanis 
igen fontos, hogy a nélkülöz-
hetet lenül szükséges in f ra -
struktúra kiépítéséhez hozzájá-
ruljon a tulajdonos. A mille-
centenáriumi ünnepségek alatt, 
a Feszty-körkép átadását köve-
tően ugyanis feltehetően száz-
ezrek érkeznek majd az emlék-
parkba , és egyá l ta lán nem 
mindegy, milyen körülmények 
fogadják a látogatókat. Az ön-
kormányzat pedig önerőből 
nem tud és ráadásul más tulaj-
donában lévő területen joga 
sincs például egyetlen toalettet 
sem építeni. A kezelő, a Kis-
kunsági Nemzeti Park igazga-
tósága pedig egyáltalán nem 
érdekelt abban, hogy egy ter-
mészetvédelmi területet „leta-
roljanak" a turisták. De akkor 
hogyan képzelik el az illetéke-
sek az országhatáron is túlmu-
tató jelentőséggel bíró emlék-
park anyagi és erkölcsi támo-
gatásá t? Arra ugyanis még 
gondolni is rossz, hogy netán 
ez esetben szintén a Budapest 
centr ikusság érvényesül , és 
sárba tapossuk azt a jogos 
nemzeti érzést, amelyet annak 
tudata válthat ki, hogy végre 
Magyarországon is méltó tisz-
telet és figyelem övezi múl-
tunk tör ténelmi értékeit , és 
nem az egyéni, vagy uram boc-
sá' pártérdekeken alapuló lob-
byzások döntik el, kell-e a ma-
gyarságnak egy ópusztaszeri 
emlékhely, meg kell-e terem-
teni a feltételeit annak, hogy 
minél többen láthassák például 
a Feszty-körképet még akkor 
is, ha mindezek nem a főváros 
valamelyik kerületében talál-
hatóak. 

N. Racz Judit 


