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Árpád-hívogató 
Többször volt alkalmam elmondani lapunk 
hasábjain is. hogy fönntartásaim vannak az 
augusztus 20-án tartott ópusztaszeri ünnep-
séggel kapcsolatban, haszna eddig nem volt. 
Most megint megpróbálom. 

Még az öreg átkosban hozták előre az alkot-
mány napjára a hagyományosan szeptember 
első vasárnapján szokásos Árpád-ünnepet. 
Szeri hagyományként régen szóbori búcsú-
nak nevezték. Föltehetően azért szervezték 
át, hogy a falvak egyik legnagyobb ünnepén 
ne Szent Istvánt ünnepeljék, hanem közpon-
ti mozgauíssal itt hallgassa mindenki a köz-
ponti sugallatot. Amikor visszajöhetett 
megint államalapító szent királyunk illő ázsi-
ója, ez az ünnep maradt meg Árpád lábainál. 
Azon túl, hogy minden későbbi átkos igyeke-
zett a maga színeire átállítani ezt is. magam 
szeretem hinni, egyszer majd az az idő is el-
jön. hogy álságos lózungok nélkül csak az 

ezer éven is átnyúló magyarság emlékezhet 
önmagára. 

Változatlanul sajnálom azonban Árpádot. 
A honfoglalót. A bonfoglalókat. Zavaros dol-
gok ugyan akkoriban is történtek, ki tudná 
már megmondani, az Árpádnál is főbb vezér, 
Kurszán hogyan sodródott ki a történelemből, 
de a bonfoglalás, még ha néhányan ebből is 
legalább kettőt szeretünk emlegetni, jó len-
ne, ha környékünk ünnepnapjai közé újra 
visszaszivárogna. 

Mondom a minap Nagy Lászlónak, az em-
lékpark igazgatójának, a Vince-naptól, a Ger-
gely-járástól kutyakiállításon, Hunniálison át 
sokféle alkalmi ünnepet is rendeznek mosta-
nában. miért nem lehet akár szobori búcsú 
néven visszahozni az eredetit is. Védekező ál-
láspontra helyezkedett azonnal. Kikérte 6 
már az egyházi fejek véleményét is, azt mond-
ták állítólag, annyi búcsú van már, nem kí-

vánnak csatlakozni a gondolathoz. Megkér-
dezte az ópusztaszeri önkormányzat vezetőit 
is. ők se akarnak. 

Hajtom a magam lovát. Az egész évet szé-
pen bebútorozó ünnepségek sorában ritkán ra-
gaszkodnak az egyháziak jóváhagyó vélemé-
nyéhez, és az önkormányzatéhoz se, miért ép-
pen most keresnek különbejáratú akadályo-
kat ? Ünnepeljük Szent Istvánt, ahogy illik, to-
vábbra is a szoborparkban, lehántva palástjá-
ról és koronájáról az aktuálpolitikát, de hívjuk 
vissza a párducos Árpádot is. A szobori búcsú 
népi elnevezésként maradt meg, hiszen a mo-
nostornak csak romjai maradtak, nincsen an-
nak már keresztaljás-vonulásos tartalma, és az 
önkormányzatnak se lenne oka rá, ha az em-
lékpark a maga hatáskörében az Árpád-szobor 
tövében a honfoglaló őseinket is újra figyelem-
re méltatná. Azok előtt is tiszteleghetnénk 
szeptember első vasárnapján, akik a kacagá-
nyos szobrot annak idején oda föltették. 

Megismétlem megint: csöndes magyarsá-
gunkból ennyi kitelne. Mielőtt valamelyik 
párt ezt is különbejáratú hatáskörébe vonná. 

HORVÁTH DEZSŐ 

Csongrád Európa-szigete 

Megyei kitüntetés 
a művésztelepnek 
A csongrádi művésztelep ható-
köre túlterjed a megyén, sőt az 
országon is. Európai légkörű in-
tézmény, európai találkozó- és 
alkotóhely. Augusztus 20-án al-
kotói díjat kapott Ópusztasze-
ren. 

Az 1970-es évek közepén a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskola 
végzős diákjai hozták létre a mű-
vésztelepet a város, Csongrád er-
kölcsi támogatásával. Kezdetben 
időszakonként adott helyet a fia-
tal kezdő képzőművészeknek, 
majd 1987-től a Művészeti Alap 
támogatásával bővült az intéz-
mény. Az elmúlt időszakban Du-
dás Sándor szobrászművész ve-
zetésével, lelkes munkája révén a 
művésztelep nemcsak a hazai, 
hanem a nemzetközi művészélet 
elismerését is kivívta. Ez a mél-
tatás hangzott cl, amikor Somo-
gyi Árpád, Csongrád alpolgár-
mestere átvette a díjat augusztus 
20-án, Opusztaszeren. 

Hogy miért ő? Dudás Sándor 
Passauba igyekezett, ahol aznap 
este bemutatkozott a művészte-
lep. Ezért vele az eseményt meg-
előző napon beszéltünk. 

- Szerettem volna ott lenni 
Opusztaszeren, személyesen át-
venni a kitüntetést, de március-
ban, amikor az augusztus 20-ára 
tervezett kiállítást elhatározták, 
nem gondoltam: egyszerre két 
helyen lenne illő ott lennem -
mondta a szobrász. 

Csongrádon jól ismertek már a 
bronzszimpózium alkotói, az év 
elején a Csongrád Galériában be-
mutatott művek szerepelnek 
Passauban is. 

- Ezt nagyon fontos kapcsolat-
építésnek tartom, de amikor a 
művésztelep képviseletében az 
alpolgármesterünk átveszi a ki-

tüntetést, lélekben én is ott le-
szek! Nagyon örülök ennek a ki-
tüntetésnek, mely nem nekem 
szól, nem csak az én munkám 
révén fejlődött ez az intézmény. 
Elődeim erőfeszítése nélkül nem 
létezne. Immár nyolc éve én vi-
szem a hátamon az ügyeit és vele 
a gondokat is. Jó alapokon nyug-
szik - szerencsére. Vagyis mind-
azokat elismerték ezzel az alko-
tói díjjal, akik ebben közremű-
ködtek. Beleértem azokat is, akik 
fenntartották és működtették az 
eddigiekben. Kemény munka 
volt ez, s az lesz ezután is, hogy 
az itt alkotóknak megfelelő teret 
tudjunk adni; olyan környezet-
ben, amelyben jól érzik magu-
kat. Mi tudjuk legjobban, hogy a 
tárgyi föltételek még nem a leg-
jobbak, ám ezt pótoljuk sok fi-
gyelemmel, remélem, ebben 
nem találnak kivetnivalót hazai 
és külföldi vendégeink. A koráb-
bi és a jelenlegi polgármester is a 
szűkös költségvetésből mindig 
kitudott annyit szakítani - s eb-
ben a képviselők is támogatták - , 
hogy létünk, mint valami rosszul 
navigált hajó, nem futott zátony-
ra egyszer sem. 

Sokszor leírtuk, hogy a mű-
vésztelep már régóta Európa szi-
geteként létezik, az EU-ból érke-
zett alkotók elismerése ösztön-
zőleg hatott. Főként anyagi okai 
vannak, hogy nem tudnak sok 
nyugati kiállításon ott lenni. 

Meghívásban nem lenne hi-
ány, Passau erre jó példa. 

- Ettől még távol vagyunk. 
Nem akarok ünneprontó lenni, 
de szegénységünket nem tagad-
hatjuk le. Nem beszélve a dél-ke-
leti szomszédból érkező kollégá-
inkról. Reménykedjünk! Változ-
ni fog ez is idővel. 

BÁLINT GYULA GYÖRGY 

Dudás Sándor Passau felé autózott, amikor Somogyi Árpád alpol-
gármester átvette az elismerést Frank Józseftől, a Csongrád Me-
gye i K ö z g y ű l é s e l n ö k é t ő l . Fotó: Miskolczi Róbert 

Mártély: strandszezon, csökkentett üzemmódban 

Se szúnyog, se vendég 
- Egyetlen vendégünk volt az 
egész eddigi szezonban. Igaz, 
nem is reklámoztuk magunkat, 
mert nem tudjuk, niegtérülne-e 
az erre fordított befektetés -
mondja a vendégfogadással fog-
lalkozó Balázs (ánosné, niárté-
lyi lokálpatrióta. Pedig az idén a 
szúnyogoktól sem kell tartani-
uk az ide érkezőknek. 

Balázs Iánosné - a mártélyi üdü-
lőhely-, faluvédő és -szépítő 
egyesület örökös tiszteletbeli el-
nöke - a kilencvenes évek elejé-
től foglalkozik vendégfogadással. 
Annak idején megérte ez a tevé-
kenység, ma nem éri meg. Máig 
érezteti hatását a délszláv hábo-
rú: az elijesztett külföldiek azóta 
sem tértek vissza. A belföldi ven-
dégeknek egyre kevesebb a pén-
zük. 

- Telefonon, levélben tartjuk 
egykori vendégeinkkel a kapcso-" 
latot. Mondják: nem engedhetik 
meg maguknak a nyaralást - így 
Balázs Jánosné. Nekik az idén 
egyetlen vendégük volt: egy né-
met, ő sem nyaralni jött, hanem 
dolgozni. 

- Talán változnak az igények, 
az emberek mozgalmasabb idő-
töltést szeretnének? - tűnődik az 
egyesület örökös tiszteletbeli el-
nöke. Sokszor jelezte, sok he-
lyen: össze kellene fogni a kör-
nyékbeli településeknek, és -
például a hódmezővásárhelyi 
Tourinform-iroda szervezésében 
- többnapos programcsomaggal 
csábítani a turistát. Egyik telepü-
lés a másiknak „adhatná tovább" 
a vendégeket, akik mindenütt el-
tölthctnének egy-egy, csak az 
adott településre jellemző napot, 
s az új huszonnégy óra már új él-
ményeket hozna, új helyen. 
Ópusztaszeri nemzeti emlék-
park, csongrádi halászház, vásár-

A mártélyi holtágból kocsirakományszámra szedik ki a szúrós sulymot. Fotó: Karnok Csaba 

helyi Alföldi Galéria, fazekasok, 
mártélyi holtág, a kardoskúti 
puszta, palaszürke marhákkal, 
csavart szarvú rackákkal, madár-
ritkaságokkal, és így tovább. Bi-
zonyos: a részt vevő települések 
mindegyike csak jól járna egy 
ilyen közös projekttel. 

Lemegyünk a napos, csöndes 
holtágpartra. Szúnyog egy szál 
sem - pár éve még „csak úgy füs-
tölt!" - , de strandolóból is kevés 
van. Pedig az idő csodálatos. A 
vásárhelyi Huszár Krisztina -
kisgyermekével, családi-baráti 
társaságban napozik-fürdőzik -
szerint ideális pihenőhely Már-

tély, s elsősorban közel van. De 
nem csak a környékről érkeznek 
vendégek - ha érkeznek. Kiss 
Gyuláék Szombathelyről jöttek, 
igaz, mindössze csak egy napra, 
és nem is itt szálltak meg, ha-
nem Szentesen. „Nosztalgia-
úton" van a kétgyermekes házas-
pár. Előzmény: Kiss Gyula Szege-
den töltötte gyermekéveit, szüle-
ivel Mártélyon vakációzva. 

- Nagyon olcsón nagyon jól le-
hetett itt nyaralni. Béreltünk 
csónakot, fürödtünk, horgász-
tunk - emlékszik vissza. Felesé-
ge, á soproni születésű Edelényi 
Erzsébet, szegedi egyetemista-

ként ismerte meg a holtágat an-
nak idején. Elfogódottan járják a 
partot, válaszolgatva gyermekeik 
ujjongó kérdéseire. Mi az első be-
nyomásuk a „nosztalgiatúrán"? 

- Az, hogy pusztulnak a fák a 
túloldalon - mondja nyersen Kiss 
Gyula. Hozzáteszi: a sok súlyom 
a holtág elöregedését jelzi; külön-
ben az ő gyermekeiknek a súlyom 
is újdonság, a Dunántúlon isme-
retlen, nem véletlen védett nö-
vény - mutat rá. Mi pedig tovább 
ballagunk a vibráló vizet nézve, az 
őszelőt idéző, csak félig-meddig 
népes, csöndes nyárban. 

ECS. 

£ summa 

KÜL- ÉS BELTÉRI 
GIPSZ ÉS HUNGAROCELL 

DÍSZÍTŐELEMEK GYÁRTÁSA, 
FELSZERBLÉSE. 

KÖNNYÍTETT ELEM 
FELSZERELÉSE 

Cím; 6724 Szigeti, Róna u. 27. 
Tel. 62/469-1^7, 

30/9-286-2J7 
E-mail: summáit Fjrrem.ul.hu 

Kedves Házibetegeim 
és Tisztelt üzleti partnereim! 

R E N D E L Ő N K FELÚJÍTÁSA ELKÉSZÜLT! 

SZERETNÉNK ÖNÖKKEL EGYÜTT ÜNNEPÉLYESEN 

BIRTOKBA VENNI! 

VÁRJUK Ö N Ö K E T EGY KIS PEZSGŐS ÜNNEPLÉSRE: 

2OO3. SZEPTEMBER /J-ÉN DÉLUTÁN l 6 ÓRÁRA. 

Dr. Nagy Mária, Szeged, Takaréktár u. 2. 

KÉSZÜLJ AZ ŐSZRE A SZUPERSPORTTAL! 
AKCIÓS TERMÉKEINK MELLÉ 

megérkezett | 
a legfrissebb ŐSZI KOLLEKCIÓ! 

I S K O L A T Á S K Á K T O V Á B B R A IS E X T R A V Á L A S Z T É K B A N ! 

Sfocfr&i Sfuvit Mikszáth K. u. 17. 
Szeged Plaza, 
a szökökútnál 

6726 Szeged, Fő fasor 152. 
Tel.: 62/55-66-00 

ető- és ngatlan entrum 

Tetőfedő anyagok, tetőkiegészítők és tetőtéri 
anyagok szakkereskedelme megnyitotta üzletét 

Újszegeden, a Marostői városrészben. 

Ez alkalomból 
értékes ajándéktárgyakkal várjuk kedves vásárlóinkat. 

Ha különlegeset keres, 
válogathat az import 
termékek között, ha 
a megszokott hazat 

termékeket keresi, 
NÁLUNK MEGTAIÁIJA. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 10-18-ig, 

szombaton: 8-13-ig. 

Csak egy hívás, 
és Ön máris 

100 Ft-tal 
mogatiá a szegedi 

megvalósulását! 
KÖSZÖNJÜK! 

Vivendi Telecom Hungary 

A K C I Ó 
H O R V Á T O R S Z Á G 

BRAC SZIGET/SUTIVAN 
FÜLÖP ÜDÜLŐHÁZAK 

4-6 fős 4*-os légkondicionált 
luxus apartmanban önellátással, 

egyéni utazással aug. 24/szept.14. 
17 500 Ft/fő/8 nap/7 éj 
(a turnus igény szerint bontható) 
Last minute utak, körutazások, £ 

városlátogatások! 
Jelentkezni lehet: ö 

SZEPARK Kft. SZIKI TOURS 
6720 Szeged, Stefánia 6. Tel.: 62/485-891 


