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TÉLI TÁRLAT 
CZAKO JÁNOS 

EMUEKÉRE 

Kiállítás a faluházban 

Mártélyi színek, 
varázslatok 

A mártélyi táj látványa 
sok-sok évtizede rabul ejti 
már a képzőművészeket. S 
immár annak is harmincöt 
éve, hogy minden nyáron 
egy tábortűz mellé gyűlnek 
össze a mártélyi képzőmű-
vész szabadiskola i f j ú , s 
korosabb alkotói, hogy meg-
örökítsék a Holt-Tisza, s 
környezetének szépségeit. 

A nyár so rán k é s z ü l t 
legsikeresebb alkotásokat a 
t á b o r z á r á s t k ö v e t ő e n a 
h ó d m e z ő v á s á r h e l y i Tor-
nyai János Múzeumban te-
kintheti meg minden esz-
tendőben a nagyközönség. 
A téli tárlatokon pedig az 
derül ki, hogy a mártélyi 
é lmények alapján milyen 
művek születnek később a 
műtermekben. Tegnap dél-

előtt a mártélyi faluházban 
ezt „ellenőrizhették" min-
dazok, akik részt vettek a 
2001. évi téli tárlat meg-
nyitóján. 

Az idei kiállítást - mi-
ként M á r t é l y m ű v é s z e t i 
életét méltató beszédében 
Ocsovszky László is hang-
s ú l y o z t a - a k ö z e l m ú l t -
ban elhunyt fes tőművész, 
Czakó János emlékére ren-
dezte meg a Mártélyi Kép-
zőművész Táborok Baráti 
Köre. így köszönve meg 
azt a több évtizedes mun-
kát , amit C z a k ó János a 
szabadiskola sikere érdeké-
ben végzett. 

A kiállítást ezen a héten 
péntekig tekinthet ik meg 
az érdeklődők. 

B. Z . 

Czakó János több évtizeden át dolgozott 
a mártélyi képzőművész szabadiskola sikeréért. 

(Németh György grafikája) 

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt..." 

Fáradt, öreg Szent István tér 
Kevés olyan város van 

hazánkban, amely meg-
engedheti m a g á n a k , 
hogy szivében egy sáros 
mélyedés kispiacnak ad-
jon helyet. A Szegedi 
Szent István tér öreg folt 
a város közepén: nem 
oda való, csúnya, önhibá-
ján kívül elhanyagolt, de 
úgy tűnik, nélkülözhetet-
len. Már csak a megszo-
kás miatt is. 

A Szent István téri piac 
már régóta nem klasszikus pi-
ac, sokkal inkább egy nagy 
társadalmi jelentőséggel bíró 
térméretű kocsma. Ide a klu-
bozás és a cserebere kedvéért 
jönnek vevők és vásárlók, s 
hogy e szándék komoly, vagy 
komolytalan, az mindegy, itt 
rendszeresen összetalálkoz-
nak. A zsibongás mindig jel-
lemző, mégis az embernek az 
az érzése, ide bizony ritkán 
süt be a nap. 

E sajátos hangulatot legin-
kább a kor festette borúsra. 
Bogaras öregemberek mesélik 
olyan elszántsággal régi hős-
tetteiket. mint amilyen kitar-
tással ez a tér „eladja" saját 
piacát. Holott a Szent István 
tér valamikor régen álomba 
szenderült, itt évek óta nem 
történik semmiféle változás. 
A városépítők keze nyoma 
helyett csak az idő munkája 
látszik: korosodnak az épüle-
tek, egyre nehezebb rendben 
tartani a környéket, szürke az 
aszfalt, a fapadok léce, s szür-
kék a galambok is. A törzsvá-
sárlók felett is eljár az idő, 
egyre többen cserélik le cek-
kerüket földön guruló, húzha-
tó, jellegzetes bevásárlótáská-
ra. 

A piacra rendszeresen jön 
jó néhány temielő, mégis in-
kább az ócskaságok cserebe-
réje jellemző. Kétoldalt, a bó-
désoron széles a kínálat: hús-

Fent ragyogó kékség, lent inkább szürkeség. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

szaküzlet, vegyeskereskedés, 
virágszalon, tejkimérés - ez 
utóbbi csakis hozott palackba. 
Szemben bálabutik csalogat 
alkalmi vételre, odébb, a Co-
ca-Cola embléma alatt „kapu-
csínóval" illik kísérni a fok-
hagymás lángost. 

Ismerősök köszöngetnek 

egymásnak a pultok mindkét 
oldalán, úgy tűnik, az embere-
ket leginkább a szokás hozza 
le ide. Kicsit beszélgetni jön-
nek. kicsit árulgatni, kicsit vá-
sárolgatni. A bejárattól balra a 
zöldségeseké a terep. A leg-
több asztalon hajszálvékony 
rafiaszál tartja egy csomóban 

a kisujjnyi csemegehagymá-
kat, a piros retkeket, a petre-
zselymet. Sok a kistermelő, 
de még többen vannak azok. 
akik zsebkendőnyi kertjük jó-
voltából itt remélnek egy kis 
nyugdíj-kiegészítést. A friss 
zöldfélék mellett nem egy he-
lyen házi lekvárral teli üvegek 

támasztják a tenyérnyi száraz-
babbal tömött zsákocskákat. 
Virág is kapható: az egyik 
standon profi kereskedő kí-
nálja a sárgán kiabáló, szigo-
rúan szezonálisan nyíló pri-
mulát, míg másutt tejfölös po-
hárban szaporított kaktuszcse-
meték és pletykafélék közül 
lehet választani. 

A tér jobb oldalán Bródi 
filléres emlékei köszönnek 
vissza, s tényleg itt van min-
den, amit a szerző nem, de 
ezek szerint mások ki tudtak 
dobni. „Gyertyaszál, gyöngy-
szemek, felébe tört mézeska-
lács / hajcsatok, karkötők, s 
egy régen elszakított lánc" -
valahogy így van a dalban, s 
ez a Szent István téri piac kí-
nálatának egy része is. De 
csak egy kis része, mert más 
is van: bicikliküllők várnak új 
gazdára, munkavédelmi 
szemüvegek sorakoznak, s a 
pokrócokon sorban hímzett 
terítők, vak zseblámpák, ré-
gen eltörött csövek tömítései 
és ezerféle, lelke-elszállt régi 
porfogó sorakozik. Többen 
örülnek annak, ha naponta há-
romszáz-ötszáz forintot árul-
nak, ezért már érdemes kijön-
ni, s kigöngyölni a pokrócból, 
az aktuális árukészletet . 
Nagyhangú kereskedő kínál 
habselyem hálóinget, s jó vé-
telként Romániából hozott 
porcelán teáskészletet ajánl, 
állítva, hogy vadonatúj. Talán 
ez az egyetlen a téren, amiről 
ez elmondható. 

Az ólomszínre öregedett 
víztorony, egy nyugalmazott 
admirális tartásával áll, s tud-
ja, mindenkinél régebben is-
meri már ezt a teret. Megvet-
ve az alatta folyó csereberét, 
mintha várná, hogy beesteled-
jen, s álmodhasson: zöld lom-
bokról. kényelmes padokról, 
púderillatú asszonykacajok-
ról. 

Katkö Krisztina 

Botránykő vagy siker-
történet? címmel lapunk 
február 27-i számában 
jelent meg a Szeged Kul-
túrájáért Közalapítvány 
működéséről szóló írás, 
amely névtelenségüket 
megőrizni kívánó, a vá-
ros kulturális életében 
munkájuk alapján jól is-
mert egyesületi, alapít-
ványi vezetők kritikáival 
igyekezett szembesíteni 
a birált felet képviselő 
Tóth András fideszes ön-
kormányzati képviselőt, 
a közalapítvány kurató-
riumának elnökét. Dr. 
Zakar Péter történész, 
főiskolai tanár a kurató-
rium egy ik tag jaként 
reflektálni kívánt a cikk 
állításaira. 

- Mivel nem ért egyet? 
- Magam is tagja vagyok 

a közalapítvány „arctalan 
léggömbbizottságnak" neve-
zett kuratóriumának, ezért 
veszem a bátorságot, hogy 
reflektáljak a sajtóetikailag 
súlyosan kifogásolható cikk-
re, amely a civil szféra név-
telenségbe burkolózó képvi-
selőire hivatkozva a becsü-
letsértés határát súroló kife-
jezéseket használva minősíti 
a kuratórium működését. A 
kuratórium tagjairól azt állít-
ja az írás: „többségük nem 
rendelkezik megfelelő rálá-
tással a város kulturális éle-
tére, és általában nincs olyan 
kapcsolatrendszerük, szelle-
mi. társadalmi rangjuk, hogy 
méltókép képviselhessenek 
egy ilyen fon tos ügye t . " 
Meggyőződésem szerint 
ilyen súlyos vádakat célsze-
rű úgy megfogalmazni, hogy 

- A pályázók azt gondul-
hatják, hogy a Szeged 
Kultúrájáért Közalapít-
vány elsősorban értékük 
alapján bírálja el őket, 
de mint kiderül, más 
szempontok fontosabbak 
lehetnek. 
- Az egészen bizonyos, 

hogy a kuratóriumon belül a 
kulturális , pol i t ikai é s g a z -
dasági szempontok együtte-
sen érvényesülnek. Ha ez 
botránykő, akkor meg kell 
tiltani a jelenlegi finanszíro-
zási gyakor la to t , aminek 
egyenes k ö v e t k e z m é n y e 
lesz a támogatásokra fordít-
ható pénz drasztikus csökke-
nése. 

- Mintha szerencsésebb-
nek tűnne a korábbi 
rendszer, amikor a város 
költségvetéséből finan-
szírozott, évi 10-14 millió 
forinttal rendelkező kul-
turális alap működött, és 
a pénzt a kulturális bi-
zottság a tanácsadó tes-
tület, a zenei és a képző-
művészeti kollégium 
szakvéleményét kikérve 
osztotta szét. 
- Meglehet, hogy a konf-

liktusok elkerülésére a régi 
támogatási rendszer alkal-
masabb volt , de azt nem 
gondolnám, hogy depoliti-
záltabb is lett volna. Véle-
ményem szerint a város kul-
turá l is é le tében a helyes 
irányt a jelenlegi támogatási 
rendszer jelenti, amelyben 
több kulturális alapítvány is 
működik, és a politikának, 
vagyis az önkormányza t i 
képviselőknek kisebb a sze-
repük a támogatások odaíté-
lésekor. 

Hallósi Zsolt 

Zakar Péter a Szeged Kultúrájáért Közalapítványról 

A mostani a helyes irány 
a vita ny i lvánosság előtt 
folyhasson. Korábban egye-
dül a Szegedi Közművelődé-
si Tanács néhány tagja bírál-
ta - több-kevesebb szakérte-
lemmel - a közalapítvány 
kuratóriumának működését. 
Sajnos , még mindig akad 
egy-két kulturális szakem-
ber. aki képtelen megbarát-
kozni az utóbbi két évtized 
változásaival. Minden kriti-
kának lehetnek reális elemei, 
de ez a cikk nagyon erősen 
elvetette a sulykot. Az egyik 
fő vádpontjára, a nyilvános-
ság kérdésére egyszerű a vá-
laszom: a kuratórium nem 
titkosan, nem egy bunkerben 
működik, hanem az elnök 
összehívására a városházán 
ülésezik. 

- A pályázók azt hiányol-
ják, hogy nem kapnak 
pontos, korrekt tájékozta-
tást a kuratórium dönté-
seiről, azaz nem tudják 
meg, hogy ki, mire, 
mennyi pénzt kapott. 
- Ha a Délmagyarország 

olvasói erre igényt tartanak, 
akkor a közalapítvány a tá-
mogatottak listáját a jövőben 
közölni fogja. Nem hiszem, 
hogy ez az a hang, amivel el 
lehet érni, hogy az esetleges 
hibákat a kuratórium kikü-
szöbölje. Több lényeges do-
logról nem esett szó a cikk-
ben, fontos például elmon-
dani. hogy a jelentősebb sze-
gedi vállalatok a helyi ipar-
űzési adójuk 5 százalékát 
többnyire sportcélokra ajánl-

bálják rábírni, hogy törvé-
nyes keretek között a köz-
alapítványnak ajánlja fel a 
támogatását a szponzoráló 
cég. 

- Bizonyos területeket -
ilyen például a képzőmű-
vészet - szinte egyáltalán 
nem támogat a kuratóri-
um, vagy ha mégis, dön-
tései vitathatóak. 
- Valószínűleg sort kerí-

tünk egy revízióra, amely-
nek kapcsán fel fogjuk mér-
ni, hogy milyen területek te-
kinthetők elhanyagoltnak. 
Ha a verifikáció meg fogja 
erős í teni , hogy például a 
képzőművészet vagy más 
művészeti ág elhanyagolt , 
akkor a kuratóriumnak lép-
nie kell. 

- A kuratórium egyik ta-
valyi döntésekor a máso-
dik legmagasabb támo-
gatást - 300 ezer forintot 
- egy műkedvelő fiatal 
költő kapta, miközben 
több jelentős művészeti 
csoportnak, egy rangos 
zenei fesztivál, vagy az 
egyetemisták ezreit érintő 
kulturális fesztivál meg-
rendezésére egyetlen fil-
lért sem adtak. 
- Minden olyan esetben, 

ahol nagyon kilóg a lóláb, 
valamilyen célzott befizetés-
nek köszönheti a pályázó a 
megítélt támogatást. A kura-
tórium jelenlegi álláspontja 
az, hogy ezeket a vitatható 
támogatásokat is el kell fo-
gadnunk. 

Dr. Zakar Péter: A kulturális szférában nem lehet közmegelégedésre pénzt 
osztani, mindig lesznek olyanok, akik megsértődnek. (Fotó: Karnok Csaba) 

ják fel. Tehát az a felvetés, 
hogy a kuratórium kulturális 
cé lokra sokkal nagyobb 
összegeket is begyűjthetne, 
teljesen illuzórikus. A köz-
alapítvány kuratóriumának a 
sporttámogatások után fenn-
maradó 14-15 millió forint-
nak más a lap í tványokkal 
versengve körülbelül a felét 
sikerült megszereznie. 

- A kuratórium kompe-
tenciáját is érték bírála-
tok... 

- Ez egy olyan öszvér ku-
ratórium, amelynek egyes 
tagjai elsősorban lobbiznak, 
mások pedig inkább a be-
adott pályázatok minősítésé-
vel foglalkoznak. A kulturá-
lis szférában nem lehet köz-
megelégedésre pénzt oszta-
ni, mert mindig lesznek 
olyanok, akik megsértődnek. 
Horribile dictu mindig lesz 
egy-két olyan pályázat, ame-
lyik jó, de mégsem kap tá-
mogatást. Egyszerűen azért. 

mert rendkívül eltérő kultu-
rális, művészeti és tudomá-
nyos területekről futnak be a 
pályázatok, és a kuratórium 
tagja i megpróbá lnak ki-
egyensúlyozó szerepet betöl-
teni. Ugyancsak fontos kér-
dés, hogy a pályázókat nem 
biztatjuk arra, hogy szerez-
zenek pénzt a közalapítvány-
nak. Amennyiben a pályázó 
megemlíti, hogy van mecé-
nása, akkor természetesen a 
kuratórium tagjai megpró-


