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Vitéz László söprűvel és lapáttal kezdte 

A vásárhelyi Rácz István 
egyszemélyes bábszínháza 
Egyszemélyes Fabatka Bábszínházával szó-
rakoztatja vasárnaponkent a gyerekeket a 
Promenádon fellepő Rácz István. A mester 
maga készítette bábjait, kellékeit, sőt a 
paravánt is. 

A vásárhelyi Rácz István és öccse a bábszín-
házasdival már korán megismerkedett, 
ugyanis már kisgyerekkorukban átalakítot-
tak marionettfigurává egy madzag segítségé-
vel egy bábut, amit a szomszédtól kaptak. 
István a szomszédban lakó Ági nénitől ka-
pott, horgolt, vattával kitömött kiskutyával 
kelt és feküdt. Pici, ahogy cinevezte, még ma 
is megvan, de már csak emlék, mert bábszín-
házban nem lép fel. 

- Tizenhat éves koromban, 1971 ószén 
egyszer egyedül maradtam otthon, s unal-
mamban egy söprűvel és egy lapáttal kezd-
tem el bábozni. Aztán nem sokkal később ké-
szítettem egy kesztyűs rókabábot. Olyan ki-
csire sikerült, hogy most csak a húsz hóna-
pos kislányom tudja használni, de én annak 
idején valahogy felhúztam a kezemre - ava-
tott be a kezdeti nehézségekbe Rácz István. A 
bábozás olyan sikeres volt, hogy az év decem-
ber 6-án már a Klauzál utcai iskola napközis 
csoportjában mutatta be osztálytársaival kö-
zösen az általa írt Megmostuk a Télapót cí-
mű darabot. Rácz István 1972-ben már az út-
törőház Mazsola bábcsoportjának volt tagja, 
majd 3 évig szakkörvezetője. A Mazsola 
azonban 1986-ban kellő érdeklődés hiányá-
ban megszűnt, s Rácz István számára a báb-
színházasdi egy időre háttérbe szorult. 

A szenvedély azonban csak néhány eszten-
deiglappangott benne, hiszen 1992-ben-ak-
kor már a Szabadság Olvasókör könyvtárosa-
ként - ismét kezére húzta a bábokat. Gyer-
meknapi műsorával először a környékbeli 
óvodásokat örvendeztette meg. 

- 1995-ben neveztem el az egyszemélyes 
társulatot Fabatka Bábszínháznak - tette 
hozzá - , melynek a legnagyobb jutalma a gye-
rekek öröme. 

Rácz István és kedvenc bábfigurája. Mindent maga csinál Fotó: Korom András 

Rácz István maga varrta a körülbelül har-
minc bábját a ház körül talált dolgokból, sőt' 
a paraván és a kellékek is az ő keze munkáját 
dicsérik. 

- Nemcsak a gyerekek, de a legnevesebb 
mester, Kemény Henrik is elismerőleg szólt 
már a munkámról - árulta el Rácz István. - Az 
ő egyik előadása hatására kezdtem keresni a 
Vitéz László-darabokat, majd önállóan is elő-

adtam ezeket. A legmozgalmasabbat, az Elát-
kozott malmot ma is nagy kedvvel játszom. 

Rácz István emlékkönyvekbe gyűjti fellépé-
seinek visszhangját és az elismeréseket. A 
számtalan iskolai, óvodai bejegyzések közt 
kincsként őrzi Kemény Henrik sorait, aki -
játéka láttán - őt nagy szeretettel „vidéki Vi-
téz László"-nak nevezte. 

KOROM ANDRÁS 

Menjen a Lidibe! 
ló komám Pista, aki kukacos szorultságában ezt az írást elindí-
totta. Kukacpostán kért meg, írjak az utcájuk garázsboltjának 
gyalázatos bezárásáról. Ha a brazíliai őserdők kőkorszakban 
megragadt bennszülöttjei fölfedezésük után szinte nyomban be-
lecsöppenhettek az internetes világba, történelmi korszakokat 
szöcskeként átugorva, akkor a bicikhn szerzett benyomásaim-
ból én is átcsöppenhetek, és szörfözhetek a mennyei sztrádán. 
Természetesen megígértem. 

Pista világotjárt, komoly ember, ne a kocsmanóta Lőkös Lidijé-
re tessék gondolni a cím láttán. Azt írta, csak le kellett ugrania 
reggelenként a garázsboltba, akár papucsban és melegítőben is, 
összecsomagolva várta már az aznapi friss betévő, tej, zsömle, 
kifli, a szinte meleg kenyér, kedves újságával egyetemben. Ara-
nyos a bolt vezetője, családias a kapcsolata vevőivel. Ezután vi-
szont mehetnek mindnyájan a Lidibe, a hozzájuk távolabb lévő, 
de mégis legközelebbi óriás áruházba. 

Indíttatása szerint tehát rekviem akart lenni ez a néhány sor a 
garázsboltokért. Nemrég írhattam egy kedves levél nyomán arról a 
tacepaóról például, amelyik a megszüntetett Bárka vendéglő zöld-
re festett falát máig ékesíti: Ide egy olcsó boltot kérünk! Lehet, hogy 
a népi leleménnyel csak Lidinek nevezett óriáscég olcsóbban adja 
portékáit, de sorozatlövő sóspuskámat azonnal csőre töltöttem. 
Már az se számít, hogy a legérdekeltebbek ragaszkodnak valami-
hez 1 Biztosan nem erre szavazott, aki a változásokra adta a voksát. 

Másik indítékom is volt. Egy másik Pista, a nyolcvanadik évé-
ben botozó nagyszerű tanár rótt meg éppen a minap, hogy ellan-
gyosultam. Harcosnak mondta korábbi kiállásaimat, most meg 
mintha az opportunizmus mocsarába süllyednék. Szerencsém-
re nem az írásaimra értette, azokat talán a kódisnyugdíj kötele-
ző takarékossága miatt nem is látja, egy tavalyi beszélgetésünk 
néhány szavából vonta le ezt a gyászos következtetést. Politikát-
lan fölfogásom ellenkezett az ő elkötelezettségével. Itt az alka-
lom, hogy előtte is kiköszörüljem a csorbát. 

Fölajánlotta Panaszos Pista, elkéri a boltostól a kézzelfogható 
gyalázatot, a boltbezárást elrendelő hatósági iratot, és elkuka-
colja azt is. El is kérte, de el nem küldte. Töredelmesen bevallot-
ta, fájlalja ugyan a drasztikus lépést, valósággal szíven rogyasz-
totta, de kénytelen visszakozót fújni• A garázsokat a panelvilág-
ban se úgy építették, hogy az élelmiszerboltokra ma már kötele-
ző higiéniai előírásoknak megfeleljenek. Nincsen külön raktá-
ruk, hátsó ajtajuk se, és illemhelyük se. A gépkocsik födélhez 
juttatása követelményének is csak KGST-normák szerint felel-
nek meg, az enni- és innivalók fapados kivitele nem élhet a hu-
szonegyedik században. 

A boltosnak annyi pénze természetesen nincsen, hogy utólag 
pótolja, amit a rohammunka célzói a középszer alsó széle köze-
peként jelöltek meg, Pistánk tehát nem tehet mást, a környék, 
papucsos-melegítös többi lakójával együtt kénytelen fölöltözni, 
arrébb kocogni, és az ömlesztett tömegben, a boltos családiason 
kedves mosolya nélkül megvenni, amit meg kell vennie. 

Sóspuskát lábhoz! 
H. D. 
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A Culvert 2003 konzorcium értesíti a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2005. június 28-ával a szegedi csatornaberuházás 
keretében újabb utcákban kerül üzembe helyezésre 
a megépített csatornahálózat. 

FELHÍVJUK A LAKÓK FIGYELMÉT, HOGY EZEK UTÁN IS 
CSAK A HIVATALOSAN KÉZHEZ KAPOTT ÉRTESÍTŐ UTÁN 
KÖSSENEK A HÁLÓZATRA! 

A jelenlegi átadással érintett területek: 
BÉKETELEP: Régi posta utca, Vágány utca (21 ingatlan) 
GYALARÉT: Koszorú utca és ettől délre eső utcák (168 ingatlan) 
K E C S K É S T E L E P : Adai utcától kifelé eső terület 
(Kénytelen sor, Kis-erdő sor, Bódi Vera, Vak Bottyán utcák) (26 ingatlan) 
KISKUNDOROZSMA: Téglaverő, Dorozsmai, Petneházi, Balajthy, Kun, Negyvennyolcas, 
Tábornok, Hajdú, Bence, llosvay, Törő, Adél, Mester, Október 6., Újvárosi, Bródy Mihály, Alpári 
Gyula utcák (377 ingatlan) 
PETŐFITELEP: Bokányi Dezső, Fadrusz János, Sirály, Benczúr Gyula, Duna, Göndör sor, 
Vadas Márton, Babér utcák (177 ingatlan) _ _ 

A csatornázással kapcsolatos bármilyen probléma esetén érdeklődni 
lehet munkaidőben a 62/488-335, illetve 62/426-236-os 
telefonszámon (munkaidőn kívül a 62/488-335 üzenetrögzítős 
telefonszámon). 

Gyors hatás, 
hosszú hatástartam 

burgonyabogár és lárvája valamint 
levéltetvek ellen 

a megoldás 
Dózis: 

4 g szer 20 I vízhez 

További információ: Törőcsik Éva 
Csongrád megye területi képviselő 
06 20 964-7812 


