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A fegyház poétája Tóth Árpádért rajong 

Tízéves az ország egyetlen 
börtönlapja, a Csillagtükör 

A börtön kultúrházában a rabok írásaiból nyílt kiállítás Fotó: DM/DV 

„Egy teljesen új újságot tart 
kezében az olvasó. Olyat, 
amelynek nincs előzménye. 
A Csillagtükör szándékunk 
szerint hűen bemutatja majd 
intézetünk életét..." Ezekkel 
a bevezető gondolatokkal in-
dult útjára 1996. június 
l-jén a Szegcdi Fegyház és 
Börtön saját készítésű újság-
ja, amely tízéves fennállását 
ünnepli. 

Kondisarok, versek és börtön-
hírek ugyanúgy megtalálhatók 
az ország egyetlen börtönúj-
ságjában, mint a vallásról és 
az oktatásról szóló írások. A 
Csillagtükör szerkesztőbizott-
sága állandó, hat-nyolc fővel 
működik, de bármelyik fogva 
tartott elküldheti kéziratát a 
rabokból álló stábnak. 

Az újság egyik oszlopos tagja 
Tamás, akinek versei és írásai 
minden számban olvashatók. A 
fiú életének harminc évéből ti-
zenkettőt töltött rács mögött az 
ország különböző fegyházai-
ban. Szegeden 1999 óta rabos-
kodik. Addig pedig írogat. íro-
gat, mert mint mondja, így 
sokkal könnyebb elviselni a be-
zártságot. 

- Jó, ha az ember kiírja magá-
ból, amit érez. Én a versen ke-
resztül közlöm gondolataimat a 
„külvilággal"- mondja. S hogy a 
sivár falak között mi adhat egy 
fogva tartottnak ihletet? - Ne-
kem szerencsém van, ugyanis 
vár kint a barátnőm. A legtöbb 
versem hozzá szól, hogy várjon 
rám, mert nagyon szeretem. So-
kat tanultam Tóth Árpádtól is, 

akinek műveivel a börtön-
könyvtárban ismerkedtem meg. 
Kedvenc versem: A föld alatt. 
Itt a börtönben mi is egy kicsit 
a föld alatt vagyunk - mondja a 
fiú, aki a rímfaragás mellett a 
bútorgyárban dolgozik, Színját-
szó körbe jár és érettségijére ké-
szül. 

- Szerintem nincs rossz vers, 
csak az enyémek - mondja kri-
tikusan. A Poéta non fit sed 
nascitur (A költő nem azzá 
lesz, hanem annak születik) 

című versére mégis büszke. 
„Nagy örömmel veszem min-
dig észre, hogy a börtönben is 
feléled a poéták vére. S sok 
ember nagyon jól látja, hogy 
itt is kinyílik a költők virága. S 
sokan mondják - kik itt még 
nem jártak - , rab és bűnös em-
ber nem ír szép strófákat. Bár 
nem olvasták még a rabok rig-
musát, külsőre vonják le a 
konzekvenciát. S ha náluk len-
ne az ítélő státusz, kihalna az 
országból a poéta laureatus". 

- Szeretném, ha minél többen 
tudnának arról, hogy a rabok-
ban is vannak értékek. Ezzel a 
versemmel ezt szerettem vol-
na közölni - mondja. - Van 
egy ismerősöm, aki tanít, szín-
darabokat ír és rendez. Azt 
mondta, érettségizzem le, sza-
baduljak ki, és menjek el egy 
színitanodába. Színész szeret-
nék lenni - mesél álmairól a 
fiú. Két év hét hónap múlva 
szabadul. 

KISS GÁBOR GERGŐ 

Internetes 
kalózok 
Csak a technika fejlődik, a módszer marad a régi. Kezdő új-
dondászként kaptam egy nyomtatott betűkkel rótt levelet, 
amelynek a feladója azért fohászkodott, hogy száradjon le a 
kezem, amelyikkel azt találtam írni: az apának is joga van a 
gyermekéhez. A postán érkezett küldeményhez nem adta a 
nevét senki, ám könnyű volt megfejtenem, csakis a védel-
membe vett férjnek a felesége szórhatta rám átkait. Nos, ak-
kor e névtelen levelet igazam biztos tudatában, az „irattár-
ba", a szemétkosárba tettem. Utólag bebizonyosodott: nem 
vétettem a cikkben, a gyerek végül elszökött az édesapjá-
hoz. E régi történet most azért jutott eszembe, mert az 
egyik szentesi intézmény vezetőjét is utolérte az inkognitós 
ördögfióka, hogy képzavarral éljek. Csak hát a technika fej-
lődésével nem a postás kopogtatott a névtelen levéllel az in-
tézmény igazgatójához, hanem a számítógép jelezte: üzene-
te érkezett. Ám a direktor egyelőre nem tudja eldönteni, mi 
legyen a virágnyelven fogalmazott küldemény sorsa. Hiszen 
6 nem azért szegődött az intézményhez, hogy a zsaru szere-
pét játssza. 

A városháza peres ügyekkel is foglalkozó osztályán viszont 
olykor kénytelenek ezt is megtenni. Azt mondta az illetékes 
vezető, hogy a most hatályos közigazgatási törvény nem írja 
elő, hogy mocskolódó, névtelen e-mailekkel foglalkozzanak. 
A szitkozódó elektronikus levelekkel ők akkor szoktak tö-
rődni, ha valamilyen tény van azokban. Ilyenkor megvizs-
gálják az ügyet, de többnyire kiderül: nincs igazuk az inter-
netes „kalózoknak". A köz szolgálói úgy gondolják, hogy ne-
kik sokkal többet el kell viselniük, mint más munkahelye-
ken. Am a városházi osztályvezető szerint azért mégiscsak 
van egy határ az önérzetük megsértése esetén, amit már ők 
sem képesek eltűrni. 

A számítógépes szakember sem válaszolna a névtelen, 
mocskolódó e-mailekre. Ezek feladóját ráadásul többségé-
ben nem is lehet nyomon követni, mert ingyenes levelező 
szervereken hozták létre a postafiókjukat. Némelyek csak 
egyszer használják, hogy ne tudják kideríteni a kilétüket. A 
modern kor eme küldeményét a lomtárba tenné az informa-
tikus, mint raktam én annak idején a szemetes vesszőkosár-
ba. Csak hát azóta rengeteget változott a világ, ki-ki bátran 
elmondhatja búját-baját, meg a véleményét is büntetlenül. 
Vagy mégsem ? Mindenesetre nálam nem „nyerők" - bocsá-
nat, zenekar - a névtelen nullák. Még akkor sem, ha a haj-
szás világunkban fogy a tolerancia egymás iránt, mindenki 
győzni szeretne, s az internetes küldeményeknek az az üze-
netük: majd én megmutatom, hogy revánsot veszek az en-
gem ért sérelemért. 

BALÁZSI IRÉN 

A PEGASUS C B C PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 

Határmenti kapcsolataink a „Pegasus" erejével 
szárnyaltak 
Közel egy éven keresztül szervezetten ismerkedhettek a legmodernebb 
vállalkozásfejlesztési tudásanyaggal , és természetesen egymással a ro-
m á n és magyar vá l la lkozók, területfejlesztési szakemberek a M a k ó és 
Térsége Területfejlesztési Önkormányzat i Társulás Pegasus Programjának 
köszönhetően. A most befejeződött felnőttképzési p rogram modulszerűen, 
a résztvevők számára térí tésmentesen tanította a határment ieket az Euró-
pai Unió biztosította lehetőségek minél jobb k ihasználására . 

Dr. Búzás Péter, az önkormányzati társulás elnöke lapunknak elmondta: mindent összevetve 
sikeres programnak bizonyult a Phare CBC Pegasus projektje. A legkorszerűbb közgazdasági, 
jogi és marketing ismeretekhez jutottak hozzá térítésmentesen az eurorégió vállalkozói. 

A résztvevők száma is bizonyítja, hogy a társulás jó úton járt a program megtervezésekor, 
hiszen az egyes képzési napokon átlagosan ötvenen vettek részt az előadásokon a gazdasági 
élet legkülönbözőbb területeiről. Az érdeklődők főleg üzletemberek voltak, azonban jelentős 
számban jöttek a civil szervezetek képviselői és egyéb érdeklődők is. Az átadott ismeretanyag 
magas minőségét a Szegedi Tudományegyetem előadói biztosították: az elégedettségi kérdőívek 
alapján megállapítható, hogy a résztvevők meg voltak elégedve az átadott ismeretanyaggal, azt 
a gyakorlati életben hasznosithatónak tartották. 

A háttérmunkáról általánosságban elmondható, hogy az elvégzett alapos szervezői mun-
ka segítségével biztosított volt a képzéseken a résztvevők előirányzott létszáma, az előadók, a 
tolmács, a terem, az ebéd, tehát minden járulékos eszköz és lehetőség, mely a program sikeres 
lebonyolításának feltétele volt. A Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és 
a romániai Temesvári Kereskedelmi, Ipari és Agrár Kamara együttműködése a szervezés során 
szintén zökkenőmentes volt, a gyakran magas számú részvétel a képzéseken ezen összehangolt, 
közös munka eredménye. A temesvári kamara nem csak a romániai szervezésében segített, ha-
nem biztosította a határ túloldalán megszervezett képzési napokhoz a helyet. Az ezzel kapcso-
latos minden szervezési tevékenység is a partner feladata volt, melynek mindenben megfelelt. A 
Romániából érkező partnerek utazását szintén a kamara szervezte meg, segített a programmal 
kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésében, valamint a fordításban is. 

Megállapítható, hogy a képzési napok mind a makói, mind a temesvári helyszínen rendkívül 
magas színvonalon kerültek megrendezésre - minden alkalommal biztosított volt a szinkron-
tolmácsolási lehetőség és szükséges technikai eszközök. A feldolgozott elégedettségi kérdőívek 
ebben a kérdéskörben magas elégedettséget mutattak minden esetben. 

Összességében megállapítható, hogy szoros és kiváló együttműködés valósult meg a partne-
rek között, mely további projektek sikeres megvalósítását vetíti előre. Máris megkezdődött egy 
közös projekt tervezése a belvíz- és csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítására. 

A képzések sikeres lebonyolításán túl egyébként másodlagos cél volt az, hogy a két ország 
vállalkozói és területfejlesztésben dolgozó szakemberei megismerkedjenek egymással, egymás 
céljaival, terveivel, lehetőségeivel, felszínre kerüljenek az esetleges közös problémák. A képzé-
sek után, a munkaebédeken mindig volt lehetőség az egymással való ismerkedésre - több közös 
terv is született vállalkozások együttműködésére. 

Az értékelés szempontjai alapján összességében megállapítható, hogy a program az előzetes 
terveknek megfelelően került lebonyolításra, azaz sikeres volt. (x) 
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írd rá neved, címed, telefonszámod, és hogy hány jegyet szeretnél nyerni^ 
(Egy előfizető max. 5 db jegyet igényelhet!) ^ \ 
Vetítés időpontja: 2006. június 10., 10.00 
Helyszín: Cinema City, Szeged Plaza 
Beküldési határidő: 2006. június 8., 10.00 
Cím: 6740, Szeged, Pf. 153 

CSALÁDI MOZI ELŐFIZETŐINKNEK! 
Gyűjts össze az újságban megjelenő hirdetésekből min. 
2 db autószereplő nevét, vágd ki és ragaszd fel egy levelezőlapra! 


